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K

omiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og
Venstre, ønsker å overføre ansvaret for samfunnets
oppfølging for bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk fra justissektoren til helsetjenesten.
Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet og Høyre, er enig i at et fortsatt forbud mot
bruk og besittelse av narkotika er et viktig normdannende tiltak, og anser ikke dette som til hinder
for en tilnærming med mer vekt på skadereduksjon.
Flertallet har derimot som mål å endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og
besittelse av narkotika, fra straff til hjelp, behandling og oppfølgning.
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og
Kristelig Folkeparti er uenig i at man løser dagens
rusproblemer med å avkriminalisere bruk av narkotika. Mye av dagens rusmiddelavhengighet når
det kommer til narkotiske stoffer er et resultat av
egne valg som følge av miljø, påvirkning og nysgjerrighet, men også utenforskap, familiære og/eller
sosiale problemer. Det er tverrpolitisk enighet om
at mennesker med rusproblemer og som er motivert
til avrusing og behandling, skal få hjelp til dette.
Disse medlemmer mener imidlertid at å avkriminalisere selv lettere narkotiske stoffer er å avdramatisere bruk av narkotika, og å sende ut signal som ufarliggjør både bruk, miljøpåvirkning og utprøving.»
Flere kommentatorer i presse og kringkasting
har uttalt seg som om en ny narkotikapolitikk allerede er vedtatt. Men de enkelte partimerknadene er
innbyrdes motstridende. For det første sier et flertall, Arbeiderpartiet og Høyre, at «et fortsatt forbud mot bruk og besittelse av narkotika er et viktig
normdannende tiltak, og anser ikke dette som til
hinder for en tilnærming med mer vekt på skadereduksjon.» Med andre ord: forbudet mot innehav
og bruk av narkotika skal fortsatt bestå. Dette forsterkes også av at Fremskrittspartiet og Kristelig
Folkeparti er mot en avkriminalisering.
Dette kan synes å stå i motstrid til at Arbeiderpartiet, sammen med SV og Venstre går inn for «å
overføre ansvaret for samfunnets oppfølging av
bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk
fra justissektoren til helsetjenesten».
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Helsetjenesten, både primær- og spesialisthelsetjenesten har i dag sin fulle hyre med å oppfylle oppgavene sine overfor personer med avhengighetsproblemer. Her er det ikke bare snakk om ressurser,
men også om kompetanse og gode behandlingsmetoder. I tillegg er rusgiftavhengighet en svært vanskelig tilstand å behandle, og drop-out, tilbakefall
og nye behandlingsforsøk er det vanlige, selv om
det ofte går godt til slutt med mange. Men heldigvis
er det «bare» ca. 10 prosent av alle narkotikabrukere som har behov for behandling.
De fleste narkotikabrukere, ca. 90 prosent, er
ikke avhengige, og trenger ingen oppfølging i helsevesenet. Men dersom de fritt og uhemmet får anledning til å fortsette å bruke narkotika, vil mange av dem utvikle avhengighet og må slutte seg til
den køen av pasienter i helsevesenet som allerede
er inne i eller venter på behandling. Hvilke tilbud
skal de 90 prosent ikke-avhengige stoffbrukerne
få i helsevesenet? Og hvis innsatsen skal økes, skal
pengene tas fra justissektoren? Skal pengene tas fra
kriminalomsorgen? Er ikke det arbeidet som gjøres
der viktig? Skal pengene tas fra politiet? Har politiet mer penger enn de trenger i dag?
Noen forestiller seg tydeligvis at narkotika er
politiets viktigste arbeidsoppgave, og at de fyller
fengslene med narkotikaavhengige. Slik er ikke situasjonen. Ingen kommer i fengsel for kun bruk og
besittelse av narkotika. Men mange innsatte har i
tillegg til andre saker de er blitt dømt for, som vold,
innbrudd, biltyveri etc. også et rusgiftproblem. Kriminalomsorgen trenger større ressurser, ikke mindre. Og politiet trenger, sammen med andre instanser, å forsterke sitt narkotikaforebyggende arbeid,
både i skolen, på gata og ved de fysiske og postale
grensene.
Hele avkriminaliseringstankegangen er inspirert
av legaliseringsbevegelsen i USA, med en ny cannabisindustri i spissen, og kanskje også av enkelte
stoffbrukeres egne ønsker om å slippe å måtte stikke seg unna når de skal røyke en joint.
Utviklingen i USA viser hvor ille det kan gå dersom vi gir etter for den slags ideologi. Bruken av
cannabis der i landet er den høyeste i verden, og
overdosedødeligheten ligger fem ganger høyere enn
i Norge. Det er ikke slik vi vil ha det.

Knut T. Reinås
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Er ”avkriminalisering”
av besittelse og bruk av
narkotika et brudd på loven
og menneskerettighetene?
Det var ikke mye internasjonal jubel på forhånd, og for utenforstående kom det
som en overraskelse da det ble annonsert i internasjonale medier i desember 2017
at Stortinget hadde bestemt seg for å ”avkriminalisere” narkotika.

NORGES “NYE VISJON” OG HVORDAN
DEN SAMSVARER MED INTERNASJONALE
FORPLIKTELSER NÅR DET GJELDER
NARKOTIKAPOLITIKK
AV STEPHAN DAHLGREN

T

o stortingsrepresentanter syntes å være hovedforfattere bak denne beslutningen, Nicolas
Wilkinson fra Sosialistisk Venstreparti, og Sveinung
Stensland fra Høyre.
•

Wilkinson ble sitert med at ”Stortinget har bestemt seg for å slutte å kriminalisere folk som
tar narkotika og i stedet gi dem hjelp og behandling”.

•

Stensland gjorde en merknad: ”Det er viktig å
understreke at vi ikke legaliserer cannabis og
andre rusmidler, men vi avkriminaliserer”.

•

Medlemmer av Høyre og Arbeiderpartiet i
Stortingets helse- og omsorgskomite sier: ”Endringen vil ta litt tid, men det betyr et endret syn:
de som har et rusmiddelproblem bør behandles
som syke og ikke som kriminelle med klassiske
sanksjoner som bøter og fengsel […] vi vil jobbe med skadereduksjon”.

MOT RUSGIFT SIDE 4

Hvis en går ut fra teksten, ser det ut til at vedtaket
fra Stortinget er:
A) En overtredelse av Norges forpliktelse i forhold
til FNs Konvensjon om illegal omsetning av narkotiske og psykotrofe stoffer av 1988, inkludert plikten i artikkel 3: 2 til å kriminalisere besittelse av
ulovlige stoffer til personlig bruk. Ved å signalisere
og gjøre det motsatte av det som er ratifisert, bryter
Norge en juridisk bindende internasjonal forpliktelse. Dette er en lovgivningsregel som ikke bare bør
interessere Helse- og sosialkomiteen, men fordi den
har som forutsetning at loven ikke skal følges, har
den enda større forgreninger i internasjonale relasjoner (kan stater nå også ”avkriminalisere” f.eks.
korrupsjon med argumentet om at ”vi legaliserer
ikke?”), og bør også undersøkes og gjennomgås
nøye av Justisdepartementet og Utenriksdepartementet. Nedenfor kan vi se nærmere på Stenslands
ubestemte og bemerkelsesverdige argument om at
”avkriminalisering ikke er legalisering”.
B) En overtredelse av artikkel 33 i FNs barnekonvensjonen (the Convention on the Rights of the Child
-CRC), som forplikter alle stater til å beskytte barn
mot ulovlig narkotikabruk og involvering i produksjon og handel med illegale rusgifter. Denne uttrykkelige minimumsstandarden for barnevern er ikke
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nevnt av parlamentarikerne, og har tilsynelatende
ikke blitt tatt i betraktning. Dette er spesielt merkelig
siden Norge ikke bare har ratifisert CRC, men senere også vedtatt den som norsk lov. CRC Artikkel 33
refererer til FNs narkotikakonvensjoner for videre tiltak - det vil si ikke-aksepterbarhet av ikke-medisinsk
(rekreasjons-) bruk av narkotika og kriminalisering.
Stortingsvedtaket ser ut til å gå i motsatt retning.
C) Manglende overholdelse av barnekonvensjonens
artikkel 33s karakter som en særskilt beskyttelsesforanstaltning. I henhold til UNICEFs spesielle beskyttelsestrategi er forebygging utgangspunktet for
barnevern, og kriminalisering og lovhåndheving de
primære delene av forebygging. Dette betyr at det
primære fokuset på narkotikapolitikken ikke kan
være reaktive tiltak, men bør begynne med forebygging. Hvis FNs narkotikakonvensjoner ikke hadde
eksistert i sin nåværende form, måtte disse vært
oppfunnet på nytt etter vedtakelsen av CRC i generalforsamlingen I 1989. Ved å undergrave FNs narkotikakonvensjoner ser Norge ut til å gå i motsatt
retning når det gjelder å gi barn speisell beskyttelse
mot illegal rusgifter.
D) Manglende overholdelse av CRC artikkel 3,
som forplikter alle stater til å sette barnets interesse
(i dette tilfellet artikkel 33) først (“a primary consideration”) i all politisk beslutningstaking. Igjen
nevnes barns rettigheter ingen steder i kommentarene fra helse- og omsorgskomiteens medlemmer.
Komiteen har tydeligvis hatt interessene til den
voksne fritidsbrukeren (inkludert også den mindre
andelen som er stoffavhengige) som sin primære
bekymring. Dette står åpenbart i motstrid til barnekonvensjonens ånd og beskyttelse av barn.

Hvis FNs narkotikakonvensjoner
ikke hadde eksistert i sin nåværende
form, måtte disse vært oppfunnet
på nytt etter vedtakelsen av CRC i
generalforsamlingen I 1989.
Ved å undergrave FNs narkotikakonvensjoner ser Norge ut til å gå i
motsatt retning når det gjelder å gi
barn speisell beskyttelse mot illegale
rusgifter.

E) En overtredelse av ILO-konvensjon nr. 1822,
som beskriver barns involvering i ulovlig produksjon og handel med narkotika som de mest utnyttende former for barnearbeid. Det ville være logisk
å anta at ”avkriminalisering” av alle brukere i
Norge kan skape et større marked for illegale rusgifter importert fra fattige land, med en andel av
svært utsatte barnearbeidere. Den antatte interesse
for straffrihet for den veltilpassede norske voksne
stoffbruker vil dermed erstatte kampen mot det
som ILO-konvensjon nr. 182 definerer som “de
verste formene for barnearbeid”?
F) Manglende overholdelse av artikkel 12 i
1966-konvensjonen om sosiale, økonomiske og
kulturelle rettigheter, angående ”retten til helse”.
I motsetning til hva mange såkalte ”skadereduksjons” -aktivister foreslår, har stater en forpliktelse
til å motvirke ulovlig narkotikabruk, i henhold til
de forberedende tiltakene til dette instrumentet. Et
slikt signal blir knapt sendt ut av Stortinget.
G) En tilslutning til en større global kampanje for å
gjøre bruk av ulovlige rusgifter akseptabelt og lovlig, og i forlengelsen av dette å gjøre hele narkotikatrafikken lovlig. Sosiale normer er ikke noe som
kommer gratis, når det gjelder å gjøre korrupsjon
eller narkotikabruk ikke-akseptabelt. Uklare eller
gale signaler har effekt i flere tiår eller lenger. Å sette enhver rekreasjonsbruker i sentrum av reformen
som et offer vil virke i retning av synspunktet at
man har rett til å bruke narkotika.
ANALYSE
Helse- og omsorgskomiteens argumentasjon og logikk bak ligner svært argumentene fra de såkalte
anti-forbudsorganisasjonene, med bevisst vage og
uklare definisjoner.
Stortingsrepresentant Wilkinson synes i sine
kommentarer ovenfor å ha misforstått betydningen
av dagens kriminalisering både i internasjonal og
nasjonal rett. Det er ikke personer som er kriminalisert. Det som er kriminalisert, er den handlingen
det er å inneha ulovlige rusgifter til personlig bruk,
uavhengig av hvem du er. Logikken vedrørende
personene her er ikke annerledes enn om spørsmålet hadde vært bekymring for korrupsjon, utsuging,
eller mange andre saker som er kriminalisert under
folkeretten.Ville Wilkinson ha vært like opptatt av
den personlige belastningen for noen som begikk
andre internasjonale forbrytelser som f.eks. korrupsjon?
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Stensland har muligens misforstått hva FNs narkotikakonvensjon av 1988 egentlig sier: Den forplikter uttrykkelig alle stater til å kriminalisere produksjon, handel og besittelse for personlig bruk av
illegale rusgifter. Stensland gir ikke en forklaring på
hva forskjellen er mellom legalisering og avkriminalisering. Foreslår Stensland - i motsetning til ordlyden i 1988-konvensjonen - at hvis vi tillater ulovlig produksjon og omsetning, er det ”legalisering”,
men hvis vi tillater besittelse for personlig bruk, er
det ”avkriminalisering”? Som et parallelt eksempel:
Kan vi ”avkriminalisere” barnepornografi og late
som at vi fortsatt overholder artikkel 34 i barnekonvensjonen? Foreslår Stensland at bare valget av
et marginalt forskjellig ord vil avgjøre om vi er i
strid med en forpliktelse eller ikke?
La oss betrakte det som det det er: Kriminalisering er både et forsøk på forebygging og et uttrykk
for en sosial norm, som fastslått av den aktuelle
konvensjonen (i dette tilfellet FNs narkotikakonvensjon av 1988). Derfor er det ingen logikk som
gir en mulighet til å ”avkriminalisere” (ved å formulere det motsatte av forpliktelsen som er fastsatt
i konvensjonen). Det er ingen juridisk omtale eller
definisjon av begrepet ”avkriminalisering” i noen
konvensjon. I ordinær tale vil de fleste - og dermed
også loven om avtaletolkning vedtatt i Wien i 1961
– tolke det dithen at ”avkriminalisering” (av alt)
betyr nøyaktig det samme som legalisering. Ved å
kreve avkriminalisering (eller legalisering) uttrykker de politiske myndighetene en vaklende forpliktelse overfor en etablert norm, nemlig at rekreasjonsbruk av narkotika ikke skal være akseptabelt.
Slik det ser ut i dette tilfellet ønsker avkriminaliseringstilhengerne, inklusive Helse- og omsorgskomiteen at innehav og bruk av narkotika ikke lenger
skal være uakseptabelt. Som nevnt ovenfor står
slike signaler i motsetning til generell internasjonal
lov og menneskerettighetslovgivningen.

Ved å kreve avkriminalisering
(eller legalisering) uttrykker de
politiske myndighetene en vaklende
forpliktelse overfor en etablert norm,
nemlig at rekreasjonsbruk av narkotika ikke skal være akseptabelt.
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Denne boken av Stephan Dahlgren og Roxana Stere
påviser at FNs barnekonvensjon er det eneste stedet i
den internasjonale menneskerettighetslovgivningen hvor
narkotika er omtalt.

POLSK REALITETSORIENTERING
Mens jeg i 2012 skrev min bok ”The Protection of
Children from Illicit Drugs”, kom jeg over en allment referert artikkel fra 1999 i International Journal of Drug Policy, med tittelen “How flexible are
the UN Drug Conventions”, skrevet av den polske
kriminologiprofessoren Krystof Krajewski (KK).
Krajewski som var en fremtredende talsmann for
”anti-forbuds”-bevegelsen, foreleste med jevne mellomrom ved The Open Society’s Summer University
Drug Policy Course i Budapest. Krajewski gjør det
klart i dette notatet at han er en anti-forbudsmann
og gjerne vil se at det internasjonale narkotikaregimet opphører å eksistere. Men han forsøker samtidig å forsyne sine meningsfeller med en realitetsorientering av hvor sterkt deres argumenter står i
forhold til Folkeretten. Krajewski undersøker FNs
narkotikakonvensjoner. Han er skuffet over å finne
ut at disse klart ” setter opp et verdensomspennende forbud”. I motsetning til mange artikler som jeg
har lest, produsert av legaliseringstalsmenn, ser Kra-
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jewski det store bildet – at lovens bokstav gjelder.
Han er klar over at du ikke bare kan ignorere en
konvensjon fordi du ikke liker den. Hvis du vil endre den, må du følge det juridiske sporet. Krajewski bruker derfor mye plass på å utforske hva som
kan gjøres i mellomtiden - har han noen mulighet
til å manøvrere i retning av en legaliseringsagenda
innenfor den eksisterende globale lovgivningsrammen? Krajewski utforsker dette ved å forsøke å introdusere en trestegs oppdeling: 1. Legalisering (det
ultimate målet); 2. Dekriminalisering (et foreløpig
mål); 3. Depenalisering (et mykere foreløpig mål).
I motsetning til Stensland forsøker Krajewski å definere hva disse kategoriene er: Hans intensjon med
”dekriminalisering” synes å være at narkotika besittelse formelt er en forbrytelse (fordi konvensjonene
krever det), men at en instruksjon blir utstedt for
aldri å tiltale noen for denne forbrytelsen (dvs. en
de facto legalisering av besittelse til personlig bruk).
Overraskende nok (gitt KKs sterke motstand mot
narkotikakonvensjonene) konkluderer han med at
det ikke er mulig å avkriminalisere ”dekriminalisering” da det ”går mot ånden i narkotikakonvensjonene”. Det som må skje i henhold til KK er at det
må komme en revisjon av konvensjonene før et slikt
skritt kan tas. Dette var altså en juridisk analyse fra
en som ønsket å legalisere. Han definerte ”avkriminalisering” og konkluderte med at dette ville være
i strid med konvensjonene. Hvilken definisjon og
analyse er det Stensland baserer sin uttalelse på?
USYNLIGGJØR DE VIRKELIGE OFRENE
Wilkinsons uttalelse kan tyde på at såkalt ”rekreasjonsbruk”, som i stor utstrekning foretas av velstående og velutdannede mennesker på den nordlige
halvkule, nå skal ses som en beskyttet og akseptert aktivitet, der alle brukere (narkotikaavhengige
og ikke-avhengige) skal betraktes som ofre? Dette
er en foruroligende utvidelse av oppfatningen om
hvem som skal betraktes som et offer, og det usynliggjør alle dem som i dag anses å være ofre for vesentlig mer overbevisende sårbarheter og problemer
enn å ha snuset en linje kokain på en fest blant rike
mennesker i Oslo. Samtidig vil ulovlig narkotikaproduksjon og -handel, som ikke sjelden involverer
mindre velstående og utdannede mennesker fra andre deler av verden, inkludert barn, fortsette å være
svært kriminelle handlinger? Det var faktisk akkurat denne uoverensstemmelsen i ansvaret for narkotikaproblemet som tvang det globale samfunnet
til å vedta artikkel 3: 2 i 1988s narkotikakonvensjon. Denne artikkelen forplikter utelukkende alle

Stephan Dahlgren er jurist og har jobbet med menneskerettighetsspørsmål og innenrikspolitikk for internasjonale
organisasjoner som UNICEF, siden 1994.

ratifikasjonsland (185 så langt) til å kriminalisere
innehav for personlig bruk av illegale rusgifter som
et middel for å dele byrden med det overordnede
målet, å eliminere ulovlig narkotikabruk. Parallelt
med dette ble ILO-konvensjon nr. 192 vedtatt, hvor
det ble bestemt å anse barns involvering i narkotikaproduksjon og narkotikahandel som ”de mest
utnyttende former for barnearbeid”.
I sitatene fra helse- og omsorgskomiteen foran
er diskusjonen om dette sentrale prinsippet i internasjonal narkotikapolitikk utelatt – å eliminere fritidsbruk av illegale rusgifter. Er det hva ”den nye
visjonen” handler om?
La oss et øyeblikk se på de overordnede målene
som er formulert i internasjonale organer, med ulike
ambisjoner: Internasjonale ”skadereduksjons”-organisasjoner var rasende da lederen for FN-organet
UNAIDS, Michael Sidibe, i 2010 i et møte med en
FN-medlemsstat uttalte at ”FN er imot ulovlig narkotikabruk”. Legaliseringsbevegelsen anså en slik
uttalelse som uforenlig med ”skadereduksjonsfilosofien” siden den ”stigmatiserte narkotikabrukere
(dvs. enhver narkotikabruker), både avhengige og
rekreasjonsbrukere)”. Derfor skal FN ifølge denne logikken i framtiden være nøytral eller positiv
til ulovlig narkotikabruk. De samme NGOene var
veldig opptatt av å beskytte folk ”som ikke kan eller ikke vil slutte å bruke narkotika”. Skal dette nå
være den overordnede politiske ledesnoren for Wilkinson og helse- og omsorgskomiteen? Narkotika-
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bruk må beskyttes, ikke sant? Dette vil snu oss 180
grader vekk fra beskyttelsesforpliktelsen og barna i
sentrum som framgår av barnekonvensjonen. Det
vil være første gang i historien at en lovfestet eksplisitt menneskerettighet blir annulert.
Helse- og omsorgskomiteenes forslag om å basere narkotikapolitikken på begrepet ”skadereduksjon” medfører problemer. ”Harm reduction” er
ikke nevnt i noen global traktat, og derfor mangler begrepet en juridisk definisjon. Det finnes heller ikke en globalt allment akseptert definisjon av
”skadereduksjon” i andre dokumenter. Man kan
spørre: På hvilken måte er ”skadereduksjon”, til
forskjell fra behandling og rehabilitering, nevnt i
narkotikakonvensjonene? Siden det ikke er noen
grunndefinisjon, virker en beslutning om å basere
nasjonal narkotikapolitikk på ”skadereduksjon”
som en antitese til evidensbasert politikkutvikling
- det er noe som ikke kan måles siden det ikke er
noen grunnleggende definisjon å måle det mot. Og
dette har åpnet sluseportene for legaliseringsframstøt fra milliardærfinansierte organisasjoner, (som
f.eks. i USA har vist seg å utøve utrolig sterk innflytelse på narkotikapolitikken) og som i Norge vil
være en parodi på hva som burde være en egalitær
og gjennomsiktig demokratisk prosess for å analysere og formulere narkotikapolitikken i Norge.
Primær blant NGOene er Georges Soros’ “Open
Socety” og Richard Bransons “Global Comission
on Drug Policy”. Den egalitære demokratiske prosessen vil ha problemer med å konkurrere med en
invitasjon til Bransons private paradisøy i Karibia
og blande seg med de vakre og de rike, mens de blir
undervist i Bransons syn på narkotikapolitikk og
menneskerettigheter.
For noen år siden vedtok Stortinget FNs barnekonvensjon som norsk lov. Norge har samme
rettssystem som Sverige og mange andre kontinentaleuropeiske land. Ratifiserte konvensjoner
blir ført inn i eksisterende lovverk bit for bit, og
ikke direkte vedtatt som en nasjonal lov (hverken
CRC eller noen av de andre åtte globale menneskerettighetskonvensjonene kan brukes direkte av
en dommer med mindre han/hun får lovgivende
myndighet, noe som ville være strid med ideen
om maktdeling). Den mest rasjonelle forklaringen
på denne ekstraordinære behandlingen av barnekonvensjonen ser ut til å være et PR-kupp fra den
norske regjeringen for å vise hvor engasjert Norge
er i CRC, siden ingen av de andre 8 menneskerettskonvensjonene eksplisitt er blitt vedtatt som
norsk lov.
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På denne bakgrunn ser det ut til at hvis Stortingets
helse- og omsorgskomite ikke har gjenomført en
barnerettighetsanalyse, med artikkel 33 i sentrum,
før de kom opp med forslaget om å ”avkriminalisere”, opptrer disse stortingsrepresentantene mot
verdier de hevder å være tro mot.
Det enkle spørsmålet er: Vil Norge ha en narkotikapolitikk som setter barns rettigheter i sentrum,
eller vil den være sentrert rundt interessene til voksne, rekreasjonelle narkotikabrukere?

FNs barnekonvensjon, artikkel 33: Vern
mot narkotika og psykotrope stoffer
«Partene skal treffe alle egnede tiltak, herunder lovgivningsmessige, administrative,
sosiale og undervisningsmessige tiltak,
for å beskytte barnet mot ulovlig bruk av
narkotiske eller psykotrope stoffer, slik
disse er definert i de relevante internasjonale traktater, og for å hindre at barn blir
brukt i ulovlig produksjon og handel med
slike stoffer».
(Barnekonvensjonen ble gjort til en del av
norsk lov i 1999, da “Lov om styrking av
menneskerettighetenes stilling i norsk rett
(menneskerettsloven)” ble vedtatt).
FNs konvensjon om illegal omsetning av
narkotiske og psykotrofe stoffer av 1988,
artikkel 3:2
«Underlagt de konstitusjonelle prinsippene og de grunnleggende begreper i
(hvert lands) lovmessige system, skal
hver part vedta slike tiltak som kan være
nødvendige for å etablere innehav, kjøp
eller dyrking av narkotiske stoffer eller
psykotrope stoffer til personlig forbruk
som et kriminelt lovbrudd i henhold til sin
nasjonale lov, når det er begått forsettlig, i
strid med bestemmelsene i 1961-konvensjonen, tilleggsbestemmelsene til denne,
eller 1971-konvensjonen».
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Narkotikasituasjonen i
Portugal – og den norske
narkotikapolitikken
I denne redigerte samtalen med professor Helge Waal ser vi på narkotikasituasjonen
i Portugal. Waal har vært i Portugal mange ganger og har drevet sammenlignende
studier om narkotikapolitikken både i Portugal og i andre europeiske land. Her foretar han også en sammenligning mellom den norske og den portugisiske politikken
og gjør seg noen tanker om hva en norsk narkotikakommisjon kan komme fram til
i lys av diskusjonen om Portugal.

AV KNUT T. REINÅS

HELLER HJELP ENN STRAFF?
En norsk avis skrev for et år siden: «Nå lever den
tøffe linja i ruspolitikken på lånt tid. På vårens
landsmøter gikk parti etter parti inn for en mykere
linje i ruspolitikken. Da støvet hadde lagt seg og
delegatene var reist hjem, hadde samtlige partier,
med unntak av FrP vedtatt at fundamentet i ruspolitikken skal være hjelp heller enn straff. Samtlige ser til Portugal hvor førstelinja i møte med rusmisbruk er sosialpolitiske nemnder og helsevesen».
Hva er din kommentar til det?
– Jeg er for så vidt enig i at den tøffe linjen kan
legges vekk. Med «den tøffe linjen» snakker man
egentlig om «krigen mot narkotika» som er en slags
massemobilisering med veldig mye bruk av politi
og veldig harde straffer, noe som egentlig stammer
fra Amerika, og som er en klart uheldig politikk
som har en rekke skadevirkningen i form av unødig
lange fengselsstraffer og til dels urimelig behandling av folk med stoffproblemer. Men så er spørsmålet hva man mener med «den myke linjen». Hvis
man med mykhet mener at man skal la rusgiftbruken florere og ikke møtes med restriksjoner og motforestillinger, og ikke skal bli forsøkt begrenset, så
er jeg sterkt uenig.

Det er snakk om hjelp eller straff. Er det en problemstilling som er gyldig også i Norge?
– Det er en nokså håpløs form for polarisering.
Mange narkotikabrukere foretar seg en hel rekke
handlinger og lovbrudd, dels i forhold til rusgifter,
men også i forhold til ganske mange andre ting.
De skal ikke behandles annerledes enn andre, men
skal ha samme grad av straff som andre får dersom
de begår den typen lovbrudd. Behandling og hjelp
må knyttes til problemer som kan hjelpes, lidelser,
sykdom, avhengighet. Der mener vi at hjelp er det
riktige, og det har vi vel i grunnen alltid ment. Den
tradisjonelle norske linjer er ikke straff for stoffbruk, men behandling, og dette er ikke noe nytt.
Er det ikke slik at alle som har et avhengighetsproblem med narkotika har rett til behandling i Norge
allerede i dag?
– De får rett til behandling, definert av vurderingsgruppene ved alle helseforetakene. Der blir det vurdert hvilken rett til behandling de har krav på, ut
fra hvor alvorlig deres avhengighetsproblem anses
å være. Men de har også krav på og rett til behandling både i forhold til fastlegesystemet og sosialsentrene/NAV. Så de narkotikaavhengige har tilgang til
en hel rekke hjelpe- og behandlingstiltak i dag, og
mange av dem fungerer ganske bra.
Diskusjonen rundt Portugal er nå aktuell. Du har
jo vært i Portugal flere ganger for å studere det
portugisiske systemet. Hva vil du si er likhetene og
forskjellene mellom den norske og den portugisiske
narkotikapolitikken?
– Egentlig er likhetene større enn forskjellene. Forskjellen er knyttet til bruken av straffeloven når det
gjelder bruk og oppbevaring av illegale stoffer. Det
er definert i Portugal at ingen form for rusgiftbruk
skal straffes etter straffeloven med potensiell fengs-
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ling, selv om man oppbevarer eller har på seg mengder som tilsvarer egen bruk i inntil 10 dager. Men
det er ikke lov til å kjøpe, og det er ikke lov til å selge. Og selve bruken er ikke legalisert, men den rammes ikke av straffeloven. Man bruker sosialloven
og andre lovgivninger for å begrense. Det er ikke
så ulikt Norge, hvor vi har bestemmelser også i Lov
om legemidler og gifter, mens det bare er de groveste narkotikaforbrytelsene som rammes av straffeloven. Selve bruken blir vanligvis heller ikke straffet
i Norge, med mindre den inngår i samledommer.
Man får ikke fengselsstraff for bruk i Norge i dag.
Kan man si at det også har foregått en avkriminalisering av narkotika i Norge?
– Jeg vil heller si nedkriminalisering. Det ble sett
langt mere alvorlig på narkotikabruk tidligere, mens
det i dag er mindre dramatisk og oppsiktsvekkende.
Begrepet «Krig mot narkotika» er ganske håpløst.
Man kan ikke krige mot stoffer. For det andre så
har vi alt fra legemidler og piller til sniffestoffer,
hasj og alkohol, det er så mange stoffer, man kan
ikke drive krig mot dette. Dette er problemer som
man må motarbeide og forsøke å begrense. Og så
må man forsøke å hjelpe dem som rammes av det,
mens man må reagere på handlinger som ellers er
brudd på god oppførsel og alminnelig lovgivning.
Men tilbake til Portugal. Det hevdes at overdosedødeligheten, forekomsten av nysmitte med HIV
og kriminaliteten er gått ned etter reformen i 2001.
– Igjen foretas det voldsomme forenklinger. Man
må kjenne litt til forhistorien. Portugal hadde tidligere et diktatur med en fascistisk diktator, Salazar,
som holdt Portugals befolkning veldig stramt i tøylene. Etter at han døde ble det en slags revolusjon
eller omstilling, hvor det kom liberale, eller til dels
naivt liberale krefter til makten, samtidig som de
portugisiske koloniene ble avviklet, med alle de
inntektene landet hadde hatt derfra. Portugal måtte også sende hjem store militærstyrker som hadde
levd i disse koloniene og til dels hadde pådratt seg
rusgiftvaner der som de brakte med seg hjem. Og
det førte til en eksplosiv situasjon med voldsomt
stigende narkotikaproblemer, voldsomt stigende
fattigdom og elendighet og store sosiale problemer som de ikke hadde tradisjon og regime for å
ta imot. Så var det en relativt kort periode hvor de
først og fremst satset på fengsel og politi, før de
begynte å legge om. Spørsmålet om ny lovgivning
er derfor bare en del av en svær samfunnsmessig
satsning, hvor de dels fikk tilskuddsmidler fra EU
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til å sanere store slumområder, dels etablerte de et
behandlingssystem i alle de 18 portugisiske fylkene, som hver for seg hadde sitt eget avgiftningssenter, sentre for korttidsbehandling og et system for
lengre varende behandling knyttet til sykehusene.
I tillegg etablerte de en svær lavterskel, skadereduserende utdeling av metadon via metadonbusser og
lignende, altså lett tilgjengelig metadon. Dette var
den store satsningen, samtidig som de også la om
lovgivningen. Hvor viktig lovgivningen har vært i
denne omleggingen er veldig vanskelig å si.
Hvor stor oppslutning var det om denne omleggingen av lovverket?
– Det man kan si helt sikkert er at det var mye strid
om dette i Portugal på den tiden. Noen mente at det
ville gå veldig dårlig når de ikke lenger kunne forby og
straffe, og det ble spådd en elendighetsutvikling som
ikke er kommet. Men den delen av den bedringen som
er kommet som er en følge av selve lovgivningen er
sannsynligvis svært moderat, etter mitt skjønn. Dessuten var det jo heller ikke slik at brukere ble latt i fred
i den forstand, at man fikk lov til å bruke på gaten
eller andre steder. Politiet er aktivt som før. Portugiserne har opprettet s.k. rådgivningskommisjoner som
brukere kan henvises til av politiet eller andre, og der
må de møte. Hvis de ikke møter, så er det straffbart,
i betydningen at de kan få bøter eller restriksjoner, eller det kan bli andre konsekvenser, m.a.o. tilbake til
rettssystemet. Så dette er et omfattende system, og det
blir så forenklet å tro at om man nedkriminaliserer, så
løser mange problemer seg.
Man kunne kanskje si at på grunn av den sterke satsingen på behandling så greide man vel å ta bort veldig mange av de kandidatene som sto i overdosekø?
– Ja, det er klart at fra en situasjon hvor man hadde
store elendighetsforekomster, hvor til dels hele familier var heroinbrukere, med liten eller til dels ingen
sosialhjelp, og med liten eller ingen tilgang til behandling, så ble det etablert et stort hjelpeapparat, en stor
samfunnsmessig omstilling. Det er klart at disse tingene har sammenheng. På den annen side bruker man
tallene så lettferdig. Det sies på den ene siden at på
den tiden hadde man mellom 100 000 og 200 000 injiserende heroinbrukere, og så hadde de kanskje 400
dødsfall. Dette ville i såfall være verdensrekord. Det
finnes ikke noe land eller behandlingssystem som har
så lav dødelighet i en slik gruppe i behandling. Utenfor behandling er dødeligheten 2-4 prosent pr. år, og
da ville du fått helt andre tall. Så her er det noe som
ikke stemmer med de tallene de angir.
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Kan det være at statistikken heller ikke er så godt
utbygd i Portugal?
– Det er vanskelig å uttale seg om andre land. Jeg
var i EMCDDA (EUs narkotikadokumentasjonssenter i Lisboa) for noen år siden og snakket om
disse tingene, og da var de enige i at når det gjaldt
helsestatistikken eller overdosestatistikken, så var
den veldig vanskelig å forholde seg til.
Og hvis man ser på den siste portugisiske rapporten, så knytter den seg til rapporter fra det rettstoksikologiske instituttet, og det betyr i realiteten at
de forholder seg til de dødsfallene som er henvist på
grunn av mistanke hos politiet, og dette er alltid et
mye lavere antall enn de som dør ellers, og det er i
grunnen velkjent at de portugisiske fastlegene eller legene nøler med å sette «misbruk» og «avhengighet»
som dødsårsak, slik at det sannsynligvis er en massiv
underrapportering av overdosedødsfall i Portugal.
Jeg så i tillegg på noe av det for et par-tre år
siden. Portugal var blant de høyeste landene når
det gjaldt dødsfall «av ukjent årsak». Det gjaldt
naturligvis ikke bare stoffbrukere, men de hadde et
veldig høyt antall slike dødsfall. Og det er vel ofte
det legen gjør da, hvis man har et dødsfall av en litt
uklar tilstand. Og mange av de personene som havner i denne kategorien vil sannsynligvis være rusgiftavhengige. Her er det mange faktorer som gjør
at det er vanskelig å sammenligne med andre land.
Men det som nok er sikkert, er at man har hatt
en nedgang i overdosedødelighet i Portugal. I hvor
stor grad dette skyldes lovgivningen er nå en ting,
men hvor langt ned den er kommet, det vet vi ikke,
og at den skiller seg vesentlig fra landene omkring
er kanskje ikke sannsynlig.
Du har jo skrevet i en avis at dødeligheten blant
norske stoffavhengige ikke er så forskjellig fra dødeligheten i andre land. Hva begrunner du det med?
– Hvis man skal sammenligne mellom land, så bør
man sammenligne i grupper eller kohorter som kan
sammenlignes. Det vil si at hvis man f.eks. har en
gruppe på 1000 heroinbrukere og følger dem over
10 år, 5 år eller ett år, og gjør det i flere land, så vil
man kunne se og sammenligne dødeligheten. Men
i dag er den typiske måten å gjøre dette på å gå til
mortalitetsstatistikken, og da er man helt avhengig
av hvilke dødsfall som inkluderes. Og her er det veldig store praksisforskjeller mellom landene. En annen sak er at mange dødsfall er knyttet til Hepatitt
eller HIV, og det vil da si at de som dør av AIDS eller
hepatitt eller andre sykdommer ville, hvis de levde
lenger, dødd av overdoser. Så HIV-dødsfall og Hepa-

Styrkene vendte hjem fra koloniene, og den såkaldte
nellikrevolusjonen oppsto i 1974

titt-dødsfall fungerer ofte som «vikarierende dødsfall». Men det er så mange forskjeller at det blir litt
meningsløst å sammenligne mellom landene direkte.
Men i Norge har vi i alle fall på papiret et svært
høyt antall overdosedødsfall i europeisk sammenheng. Kunne man si at en del av de årsakene som
folk dør av i andre land, der greier vi å holde personene i live, inntil en overdose til slutt tar dem,
hvor de også er ganske mye eldre enn de var da de
begynte med opioider?
– Ja, det er sannsynligvis en årsak, men viktigere er
det at det er en ganske aktiv sporing i Norge, i Statistisk Sentralbyrå, for å finne fram til hvilke dødsfall
det er riktig å inkludere. Det er få andre land som
har en slik aktiv sporing. Jeg tror vi finner fram til
en langt høyere andel enn i mange andre land. Men
det som er mer tydelig, er at i alle de nordiske landene, England og Skottland, Canada og USA og i de
baltiske landene der har man nokså høye overdosedødsfall. Dette er en blanding av gode statistikker
og den gamle fylla-tradisjonen, den kulturelle måten
å bruke rusgifter på, som synes å være nokså bastant og som overføres fra alkoholvanene til andre
typer stoffer. Det er sannsynligvis også en del andre
samfunnsforhold som gjør at disse landene har høy
dødelighet. Norge ligger ikke spesielt høyt, Sverige
er høyere, Skottland er mye høyere, Canada og USA
er høyere, og Danmark er nokså nært det samme.
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Du har jo vært opptatt av de åpne narkotikascenene, dvs. offentlige steder hvor åpenlyst narkotikasalg foregår. Hva er erfaringene fra Portugal?
– De åpne scenene i Portugal var særlig knyttet til
de såkalte «supermarkedene» som var slumområdet med tidligere militærleirer som utviklet seg etter
omstillingene i Portugal, mens man inne i Lisboa
ikke hadde så veldig store åpne narkotikascener.
Det viktigste som skjedde var at disse områdene
ble bygget ned og sanert og omlagt, men samtidig, istedenfor å fengsle folk, fikk politiet nå andre
handlingsrom. Så de personene som tidligere hadde
befolket disse åpne narkotikascenene ble nå delvis
henvist til lavterskel utdeling av metadon, til behandlingsapparatet, og dels til de nye rådgivningssentrene. Så politiet vil fortsatt slå ned på tilløp til
åpne salg og ansamlinger av brukere, som de alltid
har gjort, men som de nå gjør mer effektivt enn tidligere. De har flere virkemidler, som de selv kanskje
også tror litt mer på.
Så du mener altså at Portugal har en politikk for å
forhindre åpenlyst salg av narkotika?
– Ja. Det betyr jo ikke at du ikke kan støte på salg.
Alle de gangene når jeg har vært i Portugal, så har jeg
fått tilbud om både det ene og det andre på gatene,
men salg skjer på samme måte som f.eks. i Oslo
eller i Amsterdam. Moderne bysamfunn har en tendens til å ha ulike former for illegal omsetning av
og tilbud om rusgifter.
Men de store, åpne narkotikascenene er det altså
slutt på.
– Det er det slutt på i Lisboa, som det er blitt slutt
de fleste steder i andre land. Alle steder har det vært
en blanding av aktiv restriksjon, altså atferdspålegg, at man sender folk til behandling, at man gir
folk atferdspåbud, at man gjør andre ting som gir
restriksjoner. I f.eks. Sveits har man satt folk i en
slags varetekt, hvis de ikke adlyder politiet kan de
bli holdt i et slags containment i 3-4 dager. Så de

Dette er en blanding av gode
statistikker og den gamle fyllatradisjonen, den kulturelle måten
å bruke rusgifter på, som synes å
være nokså bastant og som overføres fra alkoholvanene til andre
typer stoffer.
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aller fleste steder har man brukt en del restriktive
midler, men det viktigste er kanskje at man samtidig i tilstrekkelig grad gir tilbud om hjelp i form av
aktiv behandling og i form av skadereduksjon, og
det vil si at de særlig får tilbud om tilgang til morfinstoffer (metadon, buprenorfin osv.) på en kontrollert måte, som ikke skader så mye.
Du har jo vært en av drivkreftene bak legemiddelassistert rehabilitering – LAR – i Norge. Hvordan er
ditt inntrykk av LAR-behandlingen i Portugal?
– LAR-behandlingen i Portugal er todelt, slik den
for så vidt også er i Norge. Primærkontakten for
stoffavhengige i Portugal er legesystemet, allmennleger. Hvor mye eller lite de behandler er jeg litt
usikker på, men først og fremst henviser de vel, til
lavterskel metadonutdeling, og dels til behandling i
sykehusene. Men det er et høyt antall avgiftningssteder, et høyt antall behandlingssteder og et høyt
antall terapeutiske samfunn. Så Portugal har ganske mange behandlingstilbud i tillegg til disse rådgivningskommisjonene. Forskjellen til norske forhold er at lavterskel metadon er mindre tilgjengelig
i Norge. Så jeg tror nok det ville være bedre her
også å ha en enklere tilgang til noen flere typer morfinstoffer, slik man i noen grad har gjort i Bergen og
Oslo. Jeg mener det er en riktig vei å gå fordi det
er så pass mange som har et problem de ikke klarer å gjøre noe aktivt med på rimelig kort sikt, og
i mellomtiden kan de både pådra seg sykdommer
og skape nok så mye vanskeligheter for seg selv og
andre, og de kan dø av sin stoffbruk.
Et viktig innslag er jo de såkalte nemndene eller
rådgivningskommisjonene, og noen i den norske
debatten har nevnt de gamle edruskapsnemndene
som et forbilde. Er det det som eventuelt ligger i
løypa?
– Det er riktig at det de gjorde i Portugal var å
etablere et system hvor de fikk sosiale instanser
med hjemmel i sosial lovgivning og med myndighet til å gripe inn og både pålegge endring
i rusgiftatferd, pålegge behandling og pålegge
ulike former for atferdsendring, hvor man hadde
lov til å oppholde seg og ikke kunne oppholde
seg osv. Dette er ikke så ulikt det systemet som i
sin tid var i Norge, hvor vi hadde Lov om edruskapsnemnder som påla lokalsamfunnet å ha og
ta ansvar for folk med rusgiftproblemer, særlig
alkoholbrukere, men også å sørge for familiens
velferd og for så vidt også begrense bruken på
mange måter. De hadde også anledning til å på-
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legge behandling. Men disse edruskapsnemndene
ble etter hvert oppfattet som nok så moralistiske,
det var usikkerhet om hvordan de fungerte, det
var nabo som skulle passe på nabo, på en måte.
De kom i miskreditt, og ble avskaffet ved omleggingen fra Lov om edruskapsvern til Lov om
psykisk helsevern og Lov om sosiale tjenester. I
dag er det her i Norge leder for sosialkontoret
som har de tidligere myndighetene og som kan
pålegge hastevedtak om behandling, mens noe
mer langvarig behandling mot personens vilje
blir avgjort i Fylkesnemnda.

Nå snakker du vel om tvangsbehandling, men de
fleste avhengige legges jo inn frivillig i Norge i dag.
– Ja frivillig behandling trenger man vel ikke noen
spesiell lovgivning for, men all behandling er hjemlet i Sykehusloven. Og der trenger man ingen tvang,
der blir man vurdert av en faglig inntaksinstans.
Man blir henvist av en fastlege eller et sosialkontor/
NAV, og innen 10 dager får man vurdert om man
har krav på behandling, og man får en siste frist for
innleggelse, avhengig av hvor dramatisk tilstanden
hos pasienten er. Og det aller meste er jo frivillige
innleggelser.

NARKOTIKARELATERT DØDELIGHET I NORGE OG I PORTUGAL
Overdosedødsfall per millioner innbygger: Døde fra overdose kombinert med aids-dødsfall blant rusbrukere,
døde fra hepatitt og dødsfall med ukjent årsak. Overdose- og aids-dødsfallene er for aldersgruppen 15–64,
hepatitt og ukjent dødsårsak er tall for hele befolkningen. Utregning av professor Helge Waal med 2008-tall fra
FIGUR
6:Eurostat.
Oversikt over overdose kombinert med aidsdødsfall
EMCDDA og

blant
rusbrukere,
døde
fra «Overdrevne
hepatitt
og dødsfall
ukjent
Kilde: EMCDDA
og Eurostat 2008.
Fra artikkelen
overdoser»
av Helge Waalmed
i Morgenbladet
23.10.2015.
årsak.

Faksimile: Morgenbladet 23.10.2015
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Nå snakker vi om Norge, men nemndene i Portugal
er jo også tverrfaglige med helsearbeider, psykolog
og sosialarbeider. Og i Norge har vi også en tverrfaglig, spesialisert behandling – TSB. Innenfor spesialisthelsetjenesten, som skal utrede og behandle
pasientene. Hvis tverrfagligheten skal flyttes til en
nemnd, som i Portugal, hvor tror du i såfall at en
slik instans kan bli forankret?
– Jeg er ikke sikker på om nemndene i Portugal
beslutter om behandlingsopplegg. De beslutter at
personen skal henvises til sykehus eller til behandlingsinstitusjoner. Hvilken behandling som skal utføres er jeg ikke sikker på om disse nemndene tar
stilling til.
For oss ville det i alle fall være nok så unaturlig
å legge om på det systemet vi allerede har, hvis det
ikke kan påvises en klar gevinst av det. Hvis man
skulle gjøre noe, måtte det vel være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i Helse- og omsorgsloven, og
kanskje bygge ut fylkesnemnda eller noe tilsvarende. Om det ville være noen fordel avhenger jo som
alle ting av hvordan det praktisk gjøres.
Det vil sikkert ha både fordeler og ulemper. Det
norske systemet er heller ikke perfekt i dag. Vi bruker ganske mye tid og krefter på å utrede tverrfaglig
om pasienten skal ha rett til behandling, og det er
likevel relativt sjelden vi sier noe annet enn ja. Behandlingen må jo til slutt bestemmes av de som får
et aktivt behandlingsansvar, altså ved nærkontakt.
Man kan ikke sitte i en nemnd og beslutte behandling. Man kan gi rettigheter, man kan gi råd og man
kan gi pålegg, men behandlingens innhold kan ikke
komme der.
I Norge foregår henvisning fra ruspoliklinikker
som har både innleggelsesmyndighet og polikliniske muligheter. Men selve vurderingen foregår i
utredningsgrupper som tar imot alle henvisningene.
Men her er det jo flere instanser.
Ja, hvordan er egentlig prosedyren ved inntak i behandling hos oss?
– Førsteinstansen er fastlegen. Og innenfor avhengighetsbehandling har fastlegen en ganske viktig
rolle. Gode fastleger er gull verdt, som det heter.
Og det gjelder jo ikke bare alkoholproblemer og tobakk, det gjelder også illegale stoffer og ikke minst
bruk av beroligende midler. Og sosialkontorene/
NAV har sine ruskonsulenter til dels gode folk som
tar imot personer med rusgiftrelaterte problemer.
Så det er i dialogen med sosialkontoret/NAV eller
fastlegen at det først skjer noe med dem som har et
avhengighetsproblem.
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Det er først når det er behov for noe mer omfattende og langvarig behandling at det henvises til
vurderingsgruppene i helseforetakene. Men det er
kanskje et litt tungvint system vi har. Man må gå
til fastlegen eller sosialkontoret og forklare seg og
overbevise om behandlingsbehov, få utformet en
henvisning.
Henvisningen sendes til sykehuset, sykehuset
skal bedømme henvisningen, for deretter å tas
imot på egnet avdeling eller tiltak. Og før det har
skjedd noe særlig kan det ha gått ganske lang tid.
Og her kunne det kanskje være rom for ganske
mange forbedringer uten egentlig å legge om så
veldig mye.
Hvordan ser du for deg at et forebyggende arbeid
kunne gjennomføres i lys av Portugal-modellen.
– Jeg har litt problemer når man snakker om Portugal-modellen. Jeg ser ikke helt hva den skulle tilføre
oss. Det mest tydelige der er at man ville omdefinere narkotikabruk i små mengder, slik at det ikke
lenger er straffbart etter straffeloven. Det er nok
ingen voldsom omlegging.
Det har jo vært en gradvis vei bort fra å sette
folk i fengsel eller arrestere folk for innehav av små
mengder narkotika, eller forfølge dem. Men det vi
har gjort innenfor denne rammen, spesielt for yngre folk, er å ha såkalte bekymringssamtaler, avhør,
rådgivning, kontakt med fastlegen, kontakt mellom fastlege og sosialkontor, kontakt med familien.
I noen grad har vi også andre samfunnsinstanser,
f.eks. AKAN, som kan trekkes inn i bildet. Og det
vi trenger er jo egentlig at dette apparatet er aktivt
og bekymrer seg om folk og bryr seg.
Men hvilken betydning har det at det i dag faktisk
er ulovlig og straffbart å bruke stoff?
– Jeg er ikke sikker på at det har så stor betydning.
Jeg har for så vidt hele tiden ment at norske strafferammer er unødig høye og at det både er kostnadsunyttig og skadelig å ha hatt så strenge straffer for
bruk alene eller oppbevaring av små mengder og
bruk. Men det viktigste er egentlig at ikke stoffene får en økt samfunnsmessig aksept, at folk ikke
begynner å synes at det er ok, at det er greit. Jeg er
mer bekymret over denne narkotikaliberale pratingen som vi har sett i ganske mange aviser og andre
media, hvor det blir en slags alminneliggjøring og
til dels dyrking av bruken av rusgifter. Det tror jeg
kanskje er mer betenkelig. Selve nedkriminaliseringen, som jeg lenge har ment er både viktig og riktig,
tror jeg ikke har så stor betydning. Spørsmålet er
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hvordan vi kan opprettholde den tradisjonelle norske politikken, som går ut på å ha et kritisk syn på
all rusgiftbruk, og at rusgiftbruk på den offentlige
scene ikke skal foregå i noe omfang, og at de som
har problemer med sin rusgiftbruk skal få hjelp til å
begrense den eller slutte. Dette er tradisjonell norsk
politikk, mens bruken av de høye strafferammene
og bruken av fengsel er en amerikansk import som
vi gjerne kunne ha vært foruten.
Men nå sa du jo at folk som bruker narkotika ikke
blir fengslet i det hele tatt, dersom det er det eneste
de har gjort av lovbrudd.
– Ja, men fengsling for innehav og bruk i små mengder hører jo fortiden til i Norge. Men vi snakker
ofte som om brukere blir satt i fengsel. Det gjør
de ikke, men de kan få en samledom. Hvis de har
begått vinningstyverier eller drevet med småsalg eller foretatt trafikkforseelser så kan bruken inngå og
gjøre fengselsdommen noe lengre, f.eks. ved bøtesoning eller slike forhold.
Jørgen Bramness skrev nylig i en artikkel at de
akutte narkotikaskadene var vesentlig større enn
skadene som skyldes avhengighet og at disse skadene i vel så stor grad rammer brukere som ikke
nødvendigvis er avhengige. Taler dette for å glemme de ikke-avhengige narkotikabrukerne?
– Det er jo ikke snakk om å glemme selv om man
ikke setter folk i fengselsceller. Hele tiltaksapparatet skal bygges opp med tanke på å fange folk opp,
gi råd, sette grenser, eventuelt gi hjelp til endring.
Og det er etter mitt skjønn ikke avhengig av å gi
straffer. Du kan sammenligne med å late vannet på
Karl Johan. Det er ikke straffbart, men man tolererer det ikke, og man griper inn og gjør noe med det.
Det er mange andre handlinger som vi ikke straffer
med straffeloven, men som likevel blir stoppet av
ulike ting, dels av uformelt naboskap mellom medmennesker, dels av politi, vektere og mange andre
instanser. Og det syns jeg de skal fortsette med.
Jeg ser ingen grunn til at folk skal kunne sette seg
sprøyter på Karl Johan, eller for så vidt heller ikke
røyke hasj i parken for den del. Men jeg er heller
ikke tilhenger av å drikke sprit i parken. Stort sett
mener jeg at rusgiftbruk skal holdes til de stedene der det er naturlig og inngår i en sammenheng
som kanskje både beskytter og begrenser. Men det
er akkurat når det gjelder hva som gir størst skade,
så er det jo velkjent at det er alkohol. Og de største
alkoholskadene er ikke knyttet til den alkoholavhengige, de er knyttet til hva berusede ungdommer

Det norske systemet er heller
ikke perfekt i dag. Vi bruker ganske
mye tid og krefter på å utrede tverrfaglig om pasienten skal ha rett til
behandling, og det er likevel relativt sjelden vi sier noe annet enn ja.
Behandlingen må jo til slutt bestemmes av de som får et aktivt behandlingsansvar, altså ved nærkontakt.
Man kan ikke sitte i en nemnd og
beslutte behandling.

og andre f.eks. gjør på gaten, slår hverandre ned,
kjører i fylla, ikke går på jobben, husbråk, veldig
mye av dette er mer knyttet til fyll enn til alkoholisme i den forstand.
Ja, og det var vel noe av det samme Bramness mente da han skrev denne artikkelen om akutte narkotikaskader også? Så det må vi vel i alle fall ta med
i betraktningen når vi skal utforme en helhetlig
narkotikapolitikk?
– Ja
Men det må vel innrømmes at Portugal har fått til
noe vesentlig når det gjelder å skaffe behandlingstilbud til mange narkotikaavhengige innen kort
tid. Hvorfor greier vi ikke det samme i Norge?
– Jeg tror ikke jeg vil si det på den måten. De hadde
en svær omlegging, hvor de var i en nasjonal krise,
og de mobiliserte hele befolkningen og alle mulige
organisasjoner og familier og politiske nivåer. Det
var en voldsom nasjonal mobilisering, hvor dette
med lovgivning inngikk som en konsekvens. Men
først og fremst medførte det en massiv satsing på
behandling og omsorg i ulike strukturer. Men hvorfor har ikke vi fått det til? Jeg syns ikke et står så
forferdelig dårlig til egentlig. Hvis du ser på den
norske situasjonen, så har vi lav grad av bruk, lavere enn Portugal når det gjelder rusgiftbruk blant
ungdom, vi har lite bruk av rusgifter på arbeidsplassen, gjennomsnittsnivået av cannabisbruk i befolkningen er relativt lavt, nivået av heroinbruk er
lavere enn i Portugal. Så jeg vet ikke om jeg kan
være enig i utsagnet.
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Men det er kanskje det at det tar så langt tid fra
en person henvender seg til fastlegen og sier at «jeg
har et avhengighetsproblem» og til vedkommende
kan komme inn i behandling. Og der går det jo
vesentlig mye fortere i Portugal.
– Det kommer litt an på. Det portugisiske systemet
er ikke bygget opp som her med plikter for fastlegen
og sosialkontoret/NAV, med skriftlig henvisning til
vurdering osv. Så vi har nok noe mer tungvinte prosedyrer enn i Portugal, tror jeg. Det er jo kjent at
de nordiske landene har en tendens til å være med
byråkratiske, enn i sydlige land.
I alle fall er man ikke så opptatt av å ha det formelt riktig i Portugal. Man tar en telefon, så ordner
det seg. Men slik kan det også være i Norge. Dersom fastlegen kjenner en saksbehandler på sosialkontoret, eller de kjenner noen på sykehuset, hvor
man kan ringe og rådgi hverandre og si «prøv det,
eller prøv det, og hvis det ikke går, så kom heller
med vedkommende», altså en mer aktiv holdning.
Det vi kan forbedre er samarbeidet mellom fastlegene, sosialkontorene og helseforetakene. Der
er det store forbedringspotensialer når det gjelder

Spørsmålet er hvordan vi kan
opprettholde den tradisjonelle
norske politikken, som går ut på å
ha et kritisk syn på all rusgiftbruk,
og at rusgiftbruk på den offentlige
scene ikke skal foregå i noe omfang.

KORT HISTORIKK OM PORTUGAL:
2001 NARKOTIKAPOLITISK REFORM
Tredobbling av budsjettet til omsorg, behandling
og forebygging, fra 25 till 75 millioner Euro.
Avkriminalisering av alle narkotiske stoffer
– Innehav av inntil 10 dagers bruk er straff-fritt:
• 5 gram hasj
• 25 gram marihuana
• 12 gram heroin
• 2 gram kokain

samarbeid og når det gjelder å utnytte hverandres
kapasiteter og når det gjelder å utvikle behandlingsplaner som man da følger opp i samarbeid.
Her er det nok mye å gjøre i Norge. Men avhengighetsfeltet er ikke det eneste området hvor disse problemene går igjen. Det gjelder veldig mange
kroniske og sammensatte, langvarige tilstander i
helsevesenet generelt.
Nå er det jo mange partier i Norge som sier at de
vil gå for Portugal-modellen, mens andre har villet
ha en utredning, slik at vi kan finne ut hvor vi står
før vi går videre. Men det har jo vært en del utredningskommisjoner opp gjennom årene. Hva tror
du en kommisjon eller utvalg kan komme fram til?
– Det er vel ikke spørsmål om hva vi vet og ikke vet.
Spørsmålet er hvordan vi skal få en politisk enighet.
Kommisjoner brukes vanligvis for å oppnå en politisk konsensus. Kanskje man kan få en slags felles
vurdering av hva som egentlig er det nye med Portugalmodellen, hva kan man hente derfra, hva kan
eventuelt brukes til å forbedre det norske systemet.
Men i dette tilfellet er den nok tenkt brukt slik at
den strenge, norske politikken på området skal legges om. Det tror jeg egentlig ikke er realistisk, og
jeg tror heller ikke det er ønskelig.
Man skal ta det beste i den norske modellen, og så
skal man moderere og eventuelt fjerne det dårligste.
I alle fall er det mye bedre at man oppnevner en
kommisjon eller et vurderingsutvalg som ser på dette enn at man styrer dette etter ett eller annet tilfeldig politisk flertall eller konstellasjon i Stortinget.

Helge Waal er professor emeritus ved
Senter for rus- og avhengighetsforskning
(SERAF) og i tillegg knyttet til Oslo
Universitetssykehus som rådgiver.

DU KAN HØRE DENNE
SAMTALEN SOM
PODCAST HER:

Overtalelseskommitéer (Nemnder)
HTTP://BIT.LY/2GTGJK6
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Jan Erik Bresil i Oslo-politiet:

– Minimumsstraffen
for gatesalget altfor lav
Selv om det har vært en stor nedgang i kriminalitet de siste årene, kan mye tyde på
at enkelte kriminelle ungdomsmiljø i Oslo har hardnet. – Jeg har i løpet av de siste
14 dagene hatt både en pistolmunning rettet mot meg, grepet inn i et knivangrep og
funnet flere macheter på pågrepne, sier Jan Erik Bresil, politioverbetjent ved forebyggende seksjon i Oslo-politiet.

AV HARALD BRÅTHEN

M

ye av denne volden og harde kriminaliteten
knyttes til narkotikaomsetning på gatenivå.
Dette fører til konflikter mellom miljø som kjemper
om territorier. I dag har vi ikke slike tilstander som
man ser i Sverige i Oslo, men det er nå vi bestemmer om vi skal ha dette om noen år. Bresil mener
minimumsstraffen for gatesalget av små kvanta
narkotika er altfor lav, og understreker at ingen
fengsles for bruk av narkotika.
– Det er selgerne som utgjør hovedproblemet og
disse utnytter lovgivningen som i for stor grad baserer straffene utelukkende på kvantum som selges og
ikke på hvor, hvordan, når og hvor hyppig.
MINIMUMSSTRAFF TRE MÅNEDER?
– Med en minimumsstraff på for eksempel tre
måneder for narkotikasalg på offentlig sted og til
mindreårige, ville politiet fått bedre forhold. Nå
slipper selgerne unna uten en følbar konsekvens og
politiet mangler verktøy når man skal rydde opp i
områdene hvor befolkningen klager på gatesalg av
narkotika. Dette er feil! Politiet ser svært alvorlig
på at noen skal gjøre penger på andres elendighet.
Dette gatesalget er med på å redusere livskvaliteten til beboere og næringsdrivende gjennom at det
medfører mer vold, tyveri, ran, forsøpling og annen
kriminalitet.
– Hva mener du bør gjøres?
– Oslo har en hurtigdomstol for utlendinger uten
fast bopel i riket som blir tatt i bruk for eksempel
når de selger narkotika på gata. Vi har ikke noe til-

svarende for norske statsborgere, men det burde vi
hatt. Dette ville gitt resultater om de gikk rett over
på soning og i det minste fikk tre måneder bak murene. Da ville politiet kunne rydde opp mye bedre
i slike miljø. I dag slipper selgerne ut før vi er ferdig med papirarbeidet. De samme selgerne står bak
ran, voldtekter og mye annen kriminalitet.
FOKUS PÅ BARN, UNGE OG FORELDRE
Jan Erik Bresil er teamleder i Gatepatruljen. Denne ble opprettet i 2005 med fokus på de kriminelle
ungdomsmiljøene i Oslo sentrum.
– Vi erkjente raskt at vi ikke kunne gjøre noe
med alt. Vi valgte derfor å fokusere på barn, unge
og foreldre med barn i rusmiljøet. Vi ville kartlegge og bekjempe kriminelle ungdomsmiljøer. Mindreårige som ruser seg og foreldre som ruser seg.
Dessuten er personer som utnytter barn og unge i
kriminalitet viktige for oss for å komme til livs både
når det gjelder narkotikasalg og narkotikabruk.
TIL BARNEVERNET FOR HJELP
– Hvordan gjør dere dette?
– Vi forebygger gjennom å avdekke kriminalitet.
Der ungdom og unge er involvert, gir det oss mulighet til å vise frem til barnevernet at det er noen her
som trenger hjelp. I dette arbeidet er vi ikke først
og fremst ute etter å straffe mennesker. Det viktigste for oss er å få de unge til å slutte med narkotika. Da har vi som politi maktmidler og fullmakter
som ingen andre har. Vi kan foreta urinprøver, ta
hårprøver eller foreta ransakinger som ofte kan avdekke de virkelige grunnene til narkotikabruken.
Var dette en dumhet på fest, eller skyldes det dypere problemer? Vi ser at narkotikabruk ofte er et
symptom på at noe er galt i barnet og ungdommens
liv. Jevnlig avdekker slike etterforskninger overgrep, konflikter, våpen og andre alvorlige forhold.
Informasjonen skriver vi i en bekymringsmelding til
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barnevernet som går inn og gjør nødvendige tiltak.
Når vi kobler inn barnevernet, er det på grunn av
barnets adferd og rusgiftbruk. Men det kan også
være den andre veien: At en eller begge foreldrene
er rusgiftbrukere, og hvor barnet eller barna blir
lidende.
RUSKONTRAKT NYTTIG HJELPEMIDDEL
– Hva gjør dere når mindreårige blir tatt?
– Da har vi en god verktøykasse med tiltak. Avtale om ruskontrakt er en mye brukt reaksjon i en
straffesak med narkotikabruk. Hovedønsket er at
vi skal kunne inngå en ruskontrakt. Dette gir barnet en god unnskyldning til å si nei når jointen går
rundt i vennegjengen. Den gir også et tidsvindu
hvor barnevernet og hjelpeapparatet kan komme
inn og sette i verk tiltak. Hvis man først klarer å
holde seg stoffri i 6, 12 eller 24 måneder øker også
sjansen for å klare det på lengre sikt. Det er også
med på å gjenopprette tilliten mellom foreldre og
barn. Når barn og unge bruker rusgifter, ser vi det
som et symptom på at noe er galt. Det er synlig og
lett å avdekke, og det vi avdekker kan være både
overgrepssaker og annen kriminalitet.
FRIVILLIG ARBEID MOT NARKOTIKA
Jan Erik Bresil er også lokallagsleder av Oslo-avdelingen til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).
NNPF er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har ca 3500 medlemmer fra Politiet,
Tollvesenet, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere. Foreningen har flere lokallag der hovedaktiviteten er det forebyggende prosjektet Bry Deg- si nei
til narkotika og kunnskapsøkning rundt narkotikaspørsmålet. De fleste som er medlem her brenner
for forebygging av narkotikamisbruk fordi de hver
dag ser konsekvensene av dette gjennom arbeidet.

Hvis man skal regulerer cannabis vil det måtte være med samme
skattelegging og strategi som alkohol. Da vil lovlig cannabis bli så
dyrt at kun rike personer vil kunne
kjøpe dette. Det svarte markedet vil
fortsatt være enormt og forsyne den
fattigere delen av befolkningen.
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IKKE FENGSEL FOR BRUK
Bresil ønsker seg en bedre verktøykasse for dem
som er over 18 år. Den er begrenset i dag, og ønsket
er å få gode alternative reaksjonsformer på samme
måte som for dem under 18 år. I forbindelse med
den pågående diskusjonen om reaksjoner for narkotikalovbrudd, kan det bli endringer med samme
tilrettelegging for dem som er 18 og over, som for
dem som er under 18.
Bresil understreker at ingen fengsles for bruk av
narkotika.
– Når det idømmes fengselsstraff, er dette gjerne
som en del av flere typer saker som vedkommende
blir dømt for. For eksempel fire ran, to tyverier og
bruk av narkotika. Bøter er heller ikke noe effektivt hjelpemiddel overfor de tyngste stoffavhengige.
Bøter kan ha sin avskrekkende rolle hos såkalte rekreasjonsbrukere, men ikke hos de yngste og tyngste stoffbrukerne. Problemet er å finne en reaksjon
ovenfor de tyngste brukerne når de gjør annen kriminalitet, en reaksjon som gir dem hjelp og samtidig
beskytter samfunnet mot ytterligere kriminalitet.
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BEKJEMPER ÅPNE MILJØER
– Det har vært mange kommentarer til flyttingen av
rusgiftmiljøene i Oslo. Hva har vært tanken bak?
– Det er hovedsakelig to store åpne stoffmiljø i
Oslo og her er det viktig å ikke bli historieløs. Situasjonen på gata i Oslo er mange ganger bedre enn
for noen år siden. Fortsatt gjenstår mye arbeid for
å gi trygghetsfølelse til hele befolkningen. Det tyngste miljøet med tunge stoffavhengige er mye mindre
synlig og skaper mindre utrygghet enn før 2011.
Dette miljøet var synlig med åpen narkotikabruk og kriminalitet blant flere hundre stykker
utenfor Oslo S. Miljøet er nå ikke like synlig og
dette er med på å redusere rekrutteringen av unge,
samt at det skaper mindre utrygghet. Denne innsatsen har vært kombinert med tiltak fra kommunen
og helsevesenet for å hjelpe.
De tyngste stoffavhengige trenger hjelp, men
samtidig må politiet gjøre sin jnnsats for å opprettholde trygghetsfølelsen til befolkningen. Bøter for
bruk av narkotika fungerer dårlig for brukerne. Po-

litiet har derfor siden 2011 drastisk redusert antallet straffesaker mot tunge stoffavhengige gjennom
å forebygge åpne stoffmiljøer ved bortvisninger.
Politiet vet at hvis man går i lommene på en tung
stoffavhengig, så vil man finne narkotika.
I stedet for å gjøre dette regelmessig blir personen bortvist når han/hun for eksempel sitter med
sprøyter i en barnehage eller på annen måte forstyrrer den offentlige ro og orden. Så lenge personen
etterlever bortvisningen blir det ingen straffesak og
politiet oppnår en gjenopprettelse av trygghetsfølelsen i området. Svært få bryter disse påleggene
og blir anmeldt for dette. Der man før gjerne fikk
straffesaker i nesten alle tilfeller, får man det i under
to prosent av slike tilfeller nå.
IKKE FORNØYD MED VATERLAND
Det andre tunge stoffmiljøet er området rundt Vaterland hvor det hovedsakelig selges cannabis. Dette
miljøet strakk seg tidligere oppover hele Akerselven,
Rudolf Nilsens plass osv. Politiet fikk mange klager

De åpne miljøene fører til så mye annen kriminalitet. Vi gjør jo dette
også for å forebygge Vaterland som rekrutteringsarena for barn og unge
som kommer hit fra hele Oslo.
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fra beboere i disse områdene. Nå er dette miljøet
hovedsakelig lokalisert i og rundt Vaterlandsparken. Det er flere årsaker, og generelt må jeg kunne
si at vi ikke er fornøyd slik vi har det på Vaterland.
Dette skaper utrygghet hos mange, og vi bekjemper
utviklingen ved å ta selgerne. Her er mange av kjøperne rekreasjonsbrukere hvor forelegg kan ha en
avskrekkende effekt. Det at man kjøper i akkurat
dette området er med på å opprettholde områdene. Her må politiet derfor også kunne slå ned på
kjøperne som en del av en helhetlig bekjempelse av
miljøet selv om hovedfokuset skal være på selgerne. Kjøperne tar vi for å redusere kundegrunnlaget.
Det hadde faktisk vært bedre om denne trafikken
pågikk innendørs og ikke i et åpent miljø som på
Vaterland. De åpne miljøene fører til så mye annen
kriminalitet. Vi gjør jo dette også for å forebygge
Vaterland som rekrutteringsarena for barn og unge
som kommer hit fra hele Oslo. Noen kjøper narkotika og andre blir rekruttert inn i tung kriminalitet
gjennom de lettjente pengene de ser at deres forbilder på gata tjener her. Dette er gjerne ungdommer
som på grunn av fattigdom, dårlig boligpolitikk og
manglende integrering lever mye av sine liv på gata.
Da blir det også her forbildene finnes.
CANNABIS LIVSØDELEGGENDE
– Hvordan stiller du seg til debatten om legalisering av cannabis?
– Cannabis er et av de farligste stoffene barn- og ungdom kan utsettes for. I de stater som har legalisert eller
oppmyket lovreguleringen rundt cannabis ser man at
den vanligste plassen å få cannabis som mindreårig er
fra foreldre og andre som kjøper lovlig og er gamle
nok. Mange av dem som får problemer starter tidlig
med alkohol og cannabis. Cannabis skiller seg klart ut
som den første rusgiften barn klarer å bruke hver dag.
Det gjør cannabis til en veldig, veldig farlig rusgift.
Det ødelegger en ung hjerne og en ung kropp. Dette
vil påvirke deg hele livet. Det er utopi å tro at legalisering vil gi kontroll med cannabis-bruken. Legalisering
vil ikke funke. Det er nytteløst.
Det vi sliter mest med i de åpne stoffmiljøene
er de allerede lovlige midlene. Allerede i dag eksisterer et stort, svart alkoholmarked! Hvis man skal
regulerer cannabis vil det måtte være med samme
skattelegging og strategi som alkohol. Da vil lovlig
cannabis bli så dyrt at kun rike personer vil kunne
kjøpe dette. Det svarte markedet vil fortsatt være
enormt og forsyne den fattigere delen av befolkningen. Gjør man det billigere vil tilgjengeligheten og
bruken øke enda mer drastisk.
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Hvis man først klarer å holde
seg stoffri i 6, 12 eller 24 måneder
øker også sjansen for å klare det på
lengre sikt. Det er også med på å
gjenopprette tilliten mellom foreldre
og barn. Når barn og unge bruker
rusgifter, ser vi det som et symptom
på at noe er galt.
Jeg håper debatten som pågår vil lande på at man
kan gi hjelp til de tyngste stoffavhengige, avskrekke og forebygge at ungdom begynner, samt ivareta
sikkerheten i samfunnet ved at stoffbruk fortsatt vil
påvirke muligheten til å hindre at personer med avhengighetsproblemer får førerkort, utsatte jobber
etc. Mye av det som skjer i Portugal er bra når det
gjelder hjelpetiltak og oppfølging, men her kan for
eksempel en person som har brukt kokain i 20 år få
utlevert våpen som politi, bli soldat eller kirurg. Et
uklart regelverk rundt narkotikabruk vil også med-
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føre at politiets forebyggende arbeid blir amputert
og vi må bruke enormt mye større kostnader for å
bekjempe alvorlig narkotikakriminalitet og det vil
kreves mye mer overvåkning.
Det er viktig å ikke glemme at Norge er blant
landene i verden med minst stoffbruk blant barn
og unge. Mange av de tiltakene som etterspørres i
land med veldig streng lovgivning, har vi allerede i
Norge. Disse er dyttet frem av politiet i stor grad.
Vi kan ikke risikere alt det gode arbeidet som i dag
gjøres ved å se til land hvor store deler av befolkningen lever i fattigdom og har store stoffproblemer. I USA-staten Colorado hvor så mange barn og
unge bruker cannabis, vil man for eksempel ikke se
en rask og stor forverring blant unge etter legalisering, fordi det allerede er så mange som bruker. I
Norge er potensialet for økt narkotikabruk enormt
siden vi har så lavt forbruk i utgangspunktet.
FOREBYGGENDE I SKOLEN
Hvordan arbeider dere forebyggende i forhold til
skolen?
– Forebyggende avdeling har kontakt og samarbeider med skolen og kommunen. Vi gir råd og bidrar
ved hverdagskonflikter. Vi får informasjon den veien, og vi søker alltid samarbeid når vi gjør noe i
skolen. Det viktigste er å gripe fatt i enkeltelever
som kommer påvirket og jobbe individuelt med disse. Hvis stoff brukes og selges i skoletiden, hjelper
vi skolen med forebyggende tiltak, men også gjennom spaning og straffesaker. Vi ser veldig alvorlig
på salg av narkotika i og rundt skoler. Vi har fokus
på å redusere eksponeringen av narkotika, og selgerne er det viktig å få stoppet.

Narkotika er x-faktoren og limet i det meste av kriminaliteten, mener Jan Erik Bresil politioverbetjent ved forebyggende seksjon i Oslo-politiet

skolene som tar opp problemene og prøver å gjøre
noe med dem. Når skole X i Oslo Øst og skole Y i
Oslo Vest kommer i media for narkotikabruk blant
elvene, så er det bare fordi disse skolene har tatt
problemene innover seg og våget å gjøre noe med
det sammen med politiet. Problemet er som sagt det
samme i skoler over hele landet, og vi må sammen
sørge for at det lønner seg å samarbeide, og at ingen
ufortjent bør sitte igjen med «svarteper» for ikke å
ha lukket øynene. Straffes småsalg på offentlig sted
og til mindreårige hardere – og fjerner vi stigmaet
skolene som tar tak i problemet får, er mye gjort.

– Brukes fortsatt narkohunder for å avsløre bruk
i skolen?
– Uten at det bygger på en straffesak, gjør vi ikke
forebyggende bruk av narkohund i skolen. Her avventer vi avklaring i politidirektoratet og på politisk
nivå. Avdekker vi at det er solgt narkotika i skolen,
bruker vi narkohund som en del av ransakingen.
Det gjelder også ved etterforskning av andre straffesaker, men når det gjelder narkotikabruk, er vårt
største mål å få folk til å slutte.

X-FAKTOR OG LIM I KRIMINALITETEN
Narkotika er x-faktoren og limet i det meste av kriminaliteten, mener Jan Erik Bresil.
– Trafikk, vold, overgrep. I bakgrunnen av det
meste finner du narkotika som direkte årsak eller
driver.
Gatepatruljen har fått anerkjennelse for sitt forebyggende arbeid – også i Kongens nyttårstale.
NRK fulgte Gatepatruljen i seks måneder og laget
to nettdokumentarer som viste hvordan politiet arbeider på gateplan med disse problemene. Kongen
berømmet dette arbeidet, men selv den erfarne politimannen med røtter i Bergen, blir taus når temaet
bringes på bane.

PROBLEM I ALLE VIDEREGÅENDE SKOLENE
– Vi har et godt samarbeid med skolene, og skal
dette arbeidet lykkes, er det viktig at vi erkjenner
det som er realiteten, nemlig at narkotikabruk og
salg er et problem for alle de videregående skolene i
Norge. Desto viktigere er det at vi ikke stigmatiserer

– Gå inn på NRK.no og se dokumentarprogrammene om Gatepatruljen, de viser en virkelighet alle
ikke vet eksisterer i byen vår sier han, Det har jeg
gjort. Og det bør også du gjøre som har lest denne
artikkelen og gjerne vil vite mer om Oslo-politiets
forebyggende arbeid.
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Cannabis og den unge
hjernen. Hvorfor er det
spesielt farlig for tenåringer
å bruke cannabis?
Hjernen er i utvikling fram til omtrent 25-årsalderen. Mange endringer i hjernens
struktur og funksjon skjer i tenårene. I samme livsfase debuterer de fleste som bruker cannabis. Artikkelen viser til nyere forskning som viser hvordan cannabisbruk
forstyrrer utviklingsprosessene i hjernens ombygging i tenårene. Dette, sammen med
økningen i THC innhold i cannabis de siste årene, sannsynliggjør at cannabisbruk i
tenårene vil ha større negative virkninger enn senere i livet.

AV HELGA TVEIT

AV ØISTEIN KRISTENSEN

Helga Tveit er psykologspesialist ved
Sørlandet sykehus, avd. for Rus og
Avhengighetsbehandling (ARA). Arbeider
ved LAR team, poliklinikk Kristiansand.

Øistein Kristensen er spesialist i rusog avhengighetsmedisin og i psykiatri
og overlege/seniorforsker ved Avdeling
for rus- og avhengighetsbehandling,
Sørlandet sykehus, Kristiansand.

C

annabis er en av de mest utbredte rusgiftene i
verden etter alkohol. De fleste som bruker cannabis debuterer i tenårene. Det er to faktorer som
indikerer at det er spesielt skadelig med cannabisbruk i tenårene: hjernens modningsprosess i denne
perioden, samt at cannabis de siste årene har blitt
sterkere. Det vil si at innholdet av det rusframkallende stoffet delta- 9 tetrahydrocannabinol (THC)
har økt. Det kommer stadig nye forskningsfunn, og
det er utfordrende å holde seg oppdatert. Vi synes
også å merke en holdningsendring når det gjelder
bruk av cannabis både blant ungdom og fagpersoner. Artikkelen tilstreber en kunnskapsbasert tilnærming til nye funn.

Vi synes også å merke en
holdningsendring når det gjelder
bruk av cannabis både blant ungdom og fagpersoner. Artikkelen
tilstreber en kunnskapsbasert tilnærming til nye funn.
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METODE
Artikkelen er basert på internasjonale kunnskapsoppsummeringer og utvalgte forskningsartikler,
samt forfatternes kliniske erfaringer. Særlig vekt er
lagt på WHO rapporten av 2016, som er utarbeidet
på bakgrunn av omfattende kunnskapsoppsummeringer av blant annet Wayne Hall og Nora Volkow.
DEBUTALDER
Gjennomsnittlig debutalder i USA er 17 år (Wagner
& Anthony, 2002). Norske forhold er tilsvarende
(Ungdata, 2016). Blant de yngste i ungdomsskolen (15 – 16 åringer), er det ca. 5 % av elever som
oppgir at de har prøvd hasj noen gang. Når dette undersøkes i overgangen til videregående skoler
(16-17 åringer), svarer 10 – 15 % av ungdommene
at de har forsøkt hasj (Ungdata, 2016).
Selv om bruken blant de aller yngste er lav, og i
de siste ti årene har vært nedadgående, øker bruken
mot slutten av tenårene. Hjelpsøking på grunn av
cannabisavhengighet i Norge har også økt (Folkehelseinstituttet, 2016; WHO, 2016). Innsøking til
avhengighetsbehandling med cannabis som primært stoff har økt også i Europa. I 2015 var det
110 000 mennesker mellom 15 og 24 år innen EU
som søkte behandling med cannabis som primært
stoff (WHO, 2016).

Cannabis

ENDRINGER I HJERNENS
STRUKTUR I TENÅRENE
Ved fødselen er ikke hjernen fullt utviklet. I tenårene skjer en naturlig modningsprosess som medfører at en del strukturer i hjernen endres: nevronene
beskjæres og nye forbindelser dannes. I tillegg foregår det en ny fordeling og spredning av reseptorer
på celleveggene i hjernecellene. Det skjer også en
økning i antall hjerneceller (Hirvonen et al., 2012).
Det finnes to typer reseptorer for THC – cannabisens mest virksomme rusframkallende stoff – nemlig
CB1- og CB2-reseptorer (Mørland & Waal, 2016).
De er mottagere for kroppens egne cannabinoider,
hvorav de mest kjente er anandamid og 2-arachidonoylglycerol (2-AG). CB2-reseptorene finnes
utenfor hjernen, i lymfoid vev, og spiller en rolle for
opprettholdelse av immunforsvaret. CB1- reseptorene finnes i hjernen, i størst grad i cortex, men også i
cerebellum og de limbiske strukturer, basalgangliene
og hippocampus (Mørland & Waal, 2016). De endogene cannabinoidene spiller en viktig rolle i hjernens funksjon, spesielt i de omtalte modningsprosessene i tenårene. De endogene cannabinoidene er mer
skreddersydde til reseptorene enn det eksterne THC
fra cannabis. De griper inn i en rekke vitale reguleringsmekanismer i kroppen, blant annet vektregulering, smerteopplevelse, humør, kognitiv funksjon,
hormonsystemet, immunforsvaret, energiomsetning,
metabolisme, temperaturregulering, søvn og stressregulering (Englund, 2016). De er med andre ord
viktige for kroppens normalfunksjon.
THC-utløst reseptorvirkning skiller seg fra
virkningen av endocannabinoidene på minst to vesentlige punkter. For det første vil THC-virkningen
vare lenger enn for de endogene cannabinoidene
anandamid og 2-AG, da de sistnevnte brytes mye
raskere ned. For det andre vil inntatt THC virke
på alle CB1- reseptorene samtidig. De endogene
aktiveres derimot i lokale reguleringsprosesser og
virker derfor på CB1-reseptorer i begrensede områder, og ikke nødvendigvis samtidig (Fisar, 2009).
Når CB1-reseptorene blir tilført THC fra cannabis,
vil THC fortrenge de endogene cannabinoidene.
CB1-reseptorenes og de endogene cannabinoidenes oppgaver blir satt ut av spill, og den naturlige
modningsprosessen vil forstyrres. Dette er forsket
på ved hjelp av moderne billedteknikker (PET, MR
og fMRI). Dette har også vært påvist ved at man
finner redusert konsentrasjon av anandamid i cerebrospinalvæske (CSF) hos kroniske brukere av
cannabis, noe man ikke finner i en ikkebrukende
kontrollgruppe (Morgan et al., 2013). Lave kon-

Ved fødselen er ikke hjernen fullt
utviklet. I tenårene skjer en naturlig
modningsprosess som medfører at
en del strukturer i hjernen endres.
sentrasjoner av anandamid i CSF synes å disponere for psykoseutvikling. Hjernens hvite substans
er betegnelsen på den delen av nervesystemet som
inneholder margkledde nervefibre fra hjernecellene.
Fargen skyldes myelin, et fettholdig hvitt stoff
som danner skjedene og isolasjonen rundt nervefibrene. Den hvite substansen er i sterk utvikling i
tenårene og i tidlig voksen alder. Den påvirkes også
av cannabisbruk. Fordi CB1-reseptorene blir nedregulert ved bruk av høypotent cannabis, blir hjernens hvite substans endret (Walter et al., 2003). Oligodendrogliaceller, som lager myelinkjeder rundt
nervecellene i hjernen, har cannabisreseptorer som
utvikles tidlig i livet (Molina-Holgado et al., 2002).
Disse tilbakedannes etter hvert. Endogene cannabinoider har en regulerende rolle i denne endringsprosessen. Påvirkningen på disse systemene ved
inntak av THC tidlig i livet kan forklare en svikt
i funksjonen til oligodendrogliacellene, og derav
svinnet av nervefibre.
Hjernens midtbjelke, corpus callosum, påvirkes
ved cannabisbruk. Den hvite substans i denne delen
av hjernen gjennomgår en strukturell endring (reduksjon av volum) når hjernen tilføres THC (Rigucci et al., 2015). Dette fører til redusert kontakt
mellom det fronto-temporale nettverk i høyre og
venstre hjernehalvdel (Volkow et al., 2016). Oppsummert peker disse studiene på at hjernens modningsmessige endringer i tenårene forstyrres ved
cannabisbruk, fordi de endogene cannabinoider
settes ut av spill. Videre vil hjernens hvite substans
i corpus callosum endre struktur, noe som vil endre
signalene mellom hjernehalvdelene.
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ENDRING I THC INNHOLD I CANNABIS
De senere årene er sterkere cannabisprodukter blitt
tilgjengelig på det illegale markedet. Innholdet av
THC varierer betydelig mellom ulike cannabisprodukter.
Bachs og Skogstad Tuv presenterer et estimat av
THC-innhold basert på flere internasjonale og norske undersøkelser (2013). Her anslås hasj å inneholde 10-40 % THC, marihuana 5-10% THC og
sinsemilla (toppskudd av hunnplanten) 10-30 %
THC. Hasjolje kan inneholde 30-50% THC (Bachs
& Tuv, 2013).
En rekke studier viser en sterk økning av
THC-innholdet i marihuana beslaglagt blant annet
i USA, Australia og England. En metaanalyse gjort
i 2012 konkluderer med at styrken på cannabis har
vært systematisk økende verden over (Cascini, Aiello & Di Tanna, 2012). I Norge er det de senere
årene påvist opptil 30 % THC i enkelte beslag av
hasj. Hasj (kvae fra stilken til cannabisplanten) er
den presentasjonen av cannabis som er mest brukt
i Norge.

Det russkapende stoffet i cannabis, THC, har vært
økende i mange år. Hall (2014) rapporterer økning
allerede fra 1990- tallet, med 30 % økning i THC
fram til 1999 (tall fra USA). Etter dette har intensive dyrkingsmetoder økt THC-innholdet ytterligere, også i andre land (van der Pol et al., 2014).
WHO-rapporten fra 2016 oppgir at THC innhold i
cannabisplanten er 3-16% og hasjolje opptil 28%.
THC-konsentrasjon hos bilførere mistenkt for
påvirket kjøring i Norge i perioden 2000-2010 viste en økning på 58% (Vindenes, Bramness, Bretteville-Jensen, Mørland & Bachs, 2016). Cannabis
inneholder 104 psykoaktive stoffer (WHO, 2016).
Ett av disse, som er av betydning for å vurdere skadevirkninger, er cannabidiol (CBD). CBD i
seg selv er ikke rusgivende. Det er kjent at CBD
motvirker psykoseutvikling som følge av cannabisbruk, samt at det også i noen grad motvirker
tankeforstyrrelser, angst og negative effekter på
hukommelse (Bhattacharryya et al., 2010). Man
regner derfor CBD som et beskyttende stoff mot
negative psykiske og kognitive konsekvenser av
cannabisbruk. Samtidig som det har vært en konsistent økning av THC-innholdet i cannabis over
hele verden, har det skjedd en alarmerende reduksjon i CBD-innholdet (Cascini et al., 2012). Derfor
er cannabisbruk, spesielt marihuana og sinsemilla,
forbundet med større risiko for skadevirkninger i
de siste årene, da beskyttelsen mot psykiske lidelser
er sterkt nedsatt eller borte. Dette har betydning for
cannabisens farlighetsgrad totalt sett (Bachs & Tuv,
2013). Vi vet altså at inntak av cannabis i tenårene
vil påvirke naturlige endringer i hjernens utvikling
og at farlighetsgraden av cannabis har økt.

Tetrahydrocannabinol (THC)

Cannabidiol (CBD)
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Samtidig som det har vært en
konsistent økning av THC-innholdet i cannabis over hele verden, har
det skjedd en alarmerende reduksjon i CBD-innholdet. Derfor er
cannabisbruk, spesielt marihuana
og sinsemilla, forbundet med større
risiko for skadevirkninger i de siste
årene, da beskyttelsen mot psykiske
lidelser er sterkt nedsatt eller borte.
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WHO-rapporten (2016) oppgir at det på verdensbasis er 13 millioner
mennesker som er avhengige av cannabis. I Europa er det 15,4 millioner
unge mennesker mellom 15 og 34 år som har brukt cannabis siste år.
AVHENGIGHETSUTVIKLING
OG DEBUTALDER
Avhengighet blir i Norge diagnostisert etter ICD10 (WHO, 1992). Ut fra den defineres avhengighet
når minst tre av følgende seks krav er oppfylt: sterk
trang til stoffet, kontrolltap, fysiologisk abstinenstilstand, toleranseutvikling, innsnevret interessefelt,
økt tidsbruk på stoffet og opprettholdelse av bruk
til tross for innsikt om helseskader. En annen diagnosekategori er skadelig bruk. Kriteriet for denne
er at bruken fører til helseskader.
WHO-rapporten (2016) oppgir at det på verdensbasis er 13 millioner mennesker som er avhengige av cannabis. I Europa er det 15,4 millioner
unge mennesker mellom 15 og 34 år som har brukt
cannabis siste år. Den alderskategorien med høyest
antall personer som har brukt i det siste året er 25
år. Risiko for å utvikle cannabisavhengighet oppgis
generelt til 10 %. Det vil si at 10 % av de som har
prøvd cannabis sannsynligvis vil utvikle avhengig-

het (WHO, 2016). Imidlertid endres risikoen ut fra
to faktorer: debutalder og forholdet mellom THC
og CBD i cannabisen som inntas. I følge California
Society of Addiction Medicine (2009) kan avhengighetsrisiko tredobles til omtrent 30 % dersom debutalder er under 18 år. Det vises også til forskning
gjort av Winters og Lee (2008), som har avhengighetstall for hver debutalder. De dokumenterte at
avhengighetsrisiko ved debut i 12-årsalderen er på
6 %. Ved 13-årsalderen er risikoen høyest, 17,4 %,
ved 15 år er den 16 %, og ved 16 år er den 15
%. Etter 20 års alder går avhengighetsrisikoen ned:
Ved 21 og 22 år er den henholdsvis 4 og 3 %.
Avhengighetspotensialet på 10 % gjelder generelt på tvers av aldersgrupper og er den risiko
som vanligvis er oppgitt. Med tenåringsdebut øker
avhengighetsrisiko til 16 %. Når en tenåring er
dagligrøyker, øker risiko for avhengighet til 33 %
(WHO, 2016). Disse undersøkelsene viser altså at
avhengighetsrisiko øker når debuten er i tenårene.
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AVHENGIGHETSUTVIKLING OG
ØKT THC-INNHOLD I CANNABIS
Avhengighetsrisiko antas å ha økt ytterligere med
økende THC-innhold og redusert CBD-innhold i
cannabis (Morgan et al., 2012).
Effekt av sterkere THC og debutalder:
Tidligere psykosedebut
Sammenheng mellom psykoser og cannabisbruk
er veldokumentert. Mest kjent er den svenske rekruttundersøkelsen fra 1987. Etter korrigering for
alternative forklaringer ble det der konkludert med
at psykoserisiko ved cannabisbruk øker 2 – 3 ganger (Andreasson, Allebeck, Engstrøm & Rydberg,
1987). Den samme grad av økning av psykoserisiko
estimeres også av Hall (2014).
Kronisk cannabisbruk medfører økning av risiko
for både psykose og schizofreni. Risiko øker hos personer som er predisponerte for psykose, men det finnes også holdepunkter for at cannabisbruken i seg selv
kan være en årsak. Eksperimentelle studier har påvist
psykosegjennombrudd av kortvarig karakter hos friske forsøkspersoner (D`Souza et al., 2004; Morrison et
al., 2009). For personer med allerede etablert schizofreni og psykoselidelse som også bruker cannabis, vil
bruken kunne forverre symptomene og øke hyppigheten av sykehusinnleggelser (Løberg, 2010).
En ny norsk tvillingstudie undersøkte sammenhengen mellom cannabisbruk og psykoseutvikling,
der også genetiske og miljømessige faktorer ble undersøkt (Nesvåg et al., 2017). Det ble også undersøkt hvorvidt det er cannabis som fører til psykose,
eller omvendt, eller om de to faktorene er urelaterte. Dataene støtter at cannabisbruk øker risiko
for psykose. Når genetiske og miljømessige faktorer ble korrigert for, viste denne sammenhengen
3,5 ganger forhøyet risiko for psykoser når det ble
brukt cannabis (Nesvåg et al., 2017).
En videre risiko for psykose- og schizofreniutvikling er kombinasjonen av ung debut og det økte
THC-innholdet i cannabis. Disse to faktorene fører
til en tidligere psykosedebut hos cannabisbrukere.
Jo sterkere cannabisen er, jo tidligere er psykosedebut. Daglig bruk av «skunk» (intensivt dyrket marihuana med høyt THC innhold) er forbundet med
5,9 år tidligere psykosedebut sammenlignet med
«av- og- til»-bruk av cannabis. Hvis man sammenligner bruk av «skunk» og ingen bruk, gir bruk en
framskyndet psykosedebut på 6,2 år. Dette viser at
styrken på cannabis er svært sentral når det gjelder
å framskynde tidspunktet når psykoselidelser debuterer (Di Forti et al., 2014).
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Kronisk cannabisbruk medfører
økning av risiko for både psykose
og schizofreni. Risiko øker hos
personer som er predisponerte for
psykose, men det finnes også holdepunkter for at cannabisbruken i seg
selv kan være en årsak.
DROP-OUT FRA SKOLE
Undersøkelser fra Danmark viser at omtrent halvparten av drop-outs i videregående skole kan relateres til cannabisbruk (Simonsen, 2014). Man regner
også med at cannabisbruk er innblandet i det store
antall elever som faller ut av videregående skole
i Norge (Vedøy & Skretting, 2009). En australsk
kohort-studie som omfattet 6000 ungdommer viste
en robust sammenheng mellom tidlig debut av cannabisbruk og svikt i gjennomføring av skolegang.
Det konkluderes med at tidlig start med cannabis
svarer for 17 % av drop-outs i denne undersøkelsen
(Horwood et al., 2010). I en nyere kohort-studie,
The Christchurch Health and Development Study,
kommer det også fram klare relasjoner mellom tidlig
cannabisdebut og lav utdanning. Jo tidligere debut, jo
mindre skolegang. Sosioøkonomiske bakgrunnsdata
var kontrollert for (Fergusson, Boden & Horwood,
2015). Årsaken til sammenhengen mellom cannabisbruk og avbrutt skolegang kan være sammensatt.
Kognitive svekkelser ved hyppig cannabisbruk (mer
enn fire ganger pr uke) er godt dokumentert.
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I gjennomsnitt får hyppige brukere redusert hukommelse, innlæringsevne og evne til planlegging og organisering. De kan utvikle et rigid tankemønster som skyldes nedsatt evne til kognitive
skift. (Solowij et al., 2002; Tveit & Karlsen, 2010;
WHO, 2016). Disse funksjonsområdene er nødvendige for innlæring av nytt stoff, for å forholde seg
til den praktiske skolehverdag og å løse oppgaver.
En prospektiv undersøkelse testet barn ved 9 og 17
års alder med Wechsler Adult Intelligence Scales
(WAIS) (Fried, Watkinson, James & Gray, 2002).
I løpet av dette tidsintervallet hadde en del av dem
etablert hyppig cannabisbruk. De ble så delt i grupper med og uten bruk. Differanseskårer ble regnet
for de to tidspunktene for de to gruppene. Hyppige
brukere (mer enn fire ganger pr uke) hadde en nedgang i IQ på gjennomsnittlig fem poeng i forhold
til ikke-brukere i de viktige utviklingsårene fra 9 til
17 års alder.
En mer omfattende studie ble gjennomført av
Meier et al. (2012). Over 1000 barn ble fulgt over
en periode fra de var 13 år (før de eventuelt hadde begynt å bruke cannabis) til de var 38 år. Det
ble foretatt kartlegging av kognitive funksjoner
med WAIS ved 18 og 38 års alder. For øvrig ble
det foretatt intervjuer på flere alderstrinn, slik at
man blant annet kunne registrere eventuelt cannabisbruk. Det ble gjort gruppeinndelinger med utgangspunkt i bruk – ikke-bruk. Deltakernes egne
test-prestasjoner på de to test-tidspunktene differanseskårer) ble sammenlignet i de to gruppene.
Cannabis-brukergruppen som helhet hadde et fall i
total IQ på seks poeng. De som hadde begynt med
cannabis som tenåringer, hadde et fall i IQ på 8 poeng. Kognitiv reduksjon forelå fremdeles over ett år
etter røykestopp i tenåringsdebutgruppen. De som
ikke utviklet cannabisbruk, hadde en svak framgang i total IQ. Det ble kontrollert for alternative
forklaringer som alkoholbruk, komorbide lidelser
og lav sosioøkonomisk status. Undersøkelsen viste også at kognitive funksjoner ikke ble helt normalisert etter at cannabisbruken var avsluttet når
debuten var i tenårene. Disse funnene peker på at
svekkelser i kognitive funksjoner forekommer ved
hyppig cannabisbruk. Dette kan være en del av forklaringen på dårlige skoleprestasjoner og drop-outs
fra skole. Også kortvarige, forbigående kognitive
reduksjoner som følge av enkeltinntak kan ha betydelige konsekvenser i en skolesituasjon. Cannabisbruk i skoleårene kan også være knyttet til subkulturer hvor skoleprestasjoner ikke anses som viktige
(Sandberg & Pedersen, 2010).

ØKT RISIKO FOR OVERGANG TIL ANDRE
STOFFER – GATEWAY DRUG
Begrepet «gateway drug» er omdiskutert, da mange
som prøver cannabis slutter med dette uten komplikasjoner. Annerledes er erfaringene fra klinisk
behandlingspraksis og epidemiologiske studier.
Vår kliniske erfaring tilsier at man ofte finner debut med cannabis så tidlig som i 12 – 13 års alder.
Dette er som oftest den første brukte rusgiften, med
videre bruk av andre stoffer som amfetamin, kokain eller heroin. Spørsmålet blir da om bruk av
cannabis i seg selv skaper et sug etter flere og sterke
rusopplevelser, eller om det er den felles omsetningen av illegale stoffer som øker risikoen for at cannabisbrukerne også prøver ut andre rusgifter. For å
påvise kausalitet vil man av etiske grunner måtte ty
til dyrestudier, selv om generaliserbarheten til disse
er ukjent.
Dyrestudier støtter gateway-hypotesen. I en studie av Ellgren, Sabrina og Hurd ble det administrert
cannabis til rotter i ung alder mens hjernen var i
utvikling (2007). Cannabisbruk i denne oppvekstfasen førte til større bruk av opiater i voksen alder
når disse ble tilgjengelig (Ellgren, Sabrina & Hurd,
2007). Dyrestudier kan imidlertid kun i begrenset
grad overføres til mennesker.
En epidemiologisk studie fra Bristol viser at
jevnlig cannabisbruk i tenårene øker risikoen
for senere overgang til tyngre rusgifter 26 ganger
(Taylor et al., 2017). WHO-rapporten angir også
at cannabisbruk øker risiko for overgang til bruk
av andre stoffer samt avhengighet av disse (2016).
Både eksperimentelle dyrestudier, epidemiologiske
studier og vår kliniske erfaring synes derfor å støtte
gateway-hypotesen.
DISKUSJON
Bruk av cannabis i tidlige tenår og ung voksen alder påvirker hjernens utvikling. Når cannabis også
har blitt betydelig sterkere de siste årene, øker dette
substansens potensielle skadevirkninger. Vi har vist
til at tidlig debut øker risiko for en rekke skadelige
faktorer i et ungt menneskes liv: for drop-out av
skole, for psykoselidelser, og for overgang til flere
avhengighetsskapende rusgifter. Tidlig debut øker
risiko for nedsatte kognitive funksjoner, og det ser
ut til at dette ikke er helt reversibelt når cannabisdebut er i tenårene.
Kan tapt lærdom gjenvinnes etter avsluttet
bruk? Meiers undersøkelse av kognitive konsekvenser viste at det ikke ble full restitusjon av kognitive
funksjoner etter avsluttet cannabisbruk (2012). Kli-
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nisk erfaring tilsier likevel at det kan skje stor forbedring. I følge Murray med kolleger (2017) er cannabisbruk forbundet med økt etterfølgende risiko
for både psykotiske symptomer og schizofreni-lignende psykoser. Tidlig debut, daglig bruk av cannabis med høyt THC-innhold og syntetiske cannabinoider gir størst risiko. De risikoøkende effektene
forklares ikke av felles genetisk disposisjon mellom
schizofreni og cannabisbruk (Nesvåg et al., 2017).
Eksperimentelle studier hos friske mennesker viser
at cannabis og dets aktive ingrediens, THC, kan
fremkalle forbigående doseavhengige psykotiske
symptomer, samt en rekke psykoseassosierte adferds-, kognitive og psykofysiologiske effekter. De
psykosefremkallende effektene kan motvirkes av
cannabidiol (CBD). Resultatene fra strukturelle
bilde-studier hos cannabisbrukere har vært motstridende. Det kan tenkes at disse effektene ikke er
like for alle, men har individuelle forskjeller ut fra
genetikk. Funksjonelle bilde-studier har knyttet de
psykotomimetiske og kognitive effekter av THC til
aktivering i områder av hjernen som er involvert i
psykose. PET-studier på mennesker har vist at akutt
administrasjon av THC ukentlig gir mer dopamin i
striatum, men at kroniske brukere er preget av lite
dopamin i striatum (Murray et al., 2017).
Vi begynner å forstå hvordan cannabisbruk påvirker endocannabinoidsystemet, men det er fortsatt mye som er ukjent vedrørende de biologiske
mekanismene som ligger til grunn for hvordan cannabis øker risikoen for psykose.
Kognitive svekkelser ved hyppig bruk er godt
dokumentert. Meiers studie (2012) påviste fall i
IQ på åtte poeng hos cannabisbrukere som hadde
debutert med cannabisbruk som tenåringer. Det
kan innvendes at åtte IQ poeng ikke er en alvorlig svekkelse. Ved debut etter tenårene fant Meier
en reduksjon på seks poeng, og i Frieds studie var
fallet fra 9 til 17 års alder på fem poeng. Effekten
av disse IQ-fallene vil være ulik ut fra utgangspunktet, med større konsekvenser dersom evnenivået i
utgangspunktet var lavt eller marginalt. Felles for
disse studiene er at IQ går tilbake. Selv om fallet i
IQ isolert sett ikke er enormt, kan konsekvensene
bli negative på individuelt nivå. Røgeberg (2013)
utfordret Meier vedrørende kausalitet. Alternative
og medvirkende forklaringer kunne være genetiske
årsaker, bakenforliggende psykososiale problemer,
skoletretthet, og så videre. Meier korrigerte for en
rekke kovariabler (sosioøkonomisk status, psykososiale forhold, samtidig bruk av alkohol, etc.), og
fant fortsatt en selvstendig effekt av cannabis som
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årsaksforklaring på IQ fall. (Moffitt, Meier, Caspi
& Poulton, 2013). To senere studier (Jackson et al.,
2016; Mokryzs et al., 2016) har ikke kunnet bekrefte Meiers funn, men observasjonstiden var betydelig kortere. Forskningen tyder per i dag på at risikoen for negative konsekvenser reduseres dersom
bruken avsluttes. Den viktigste læring fra hjerneforskningen synes å være et budskap til behandlere:
Man bør oppmuntre til utsatt debut og avslutning
av bruk. Etter avsluttet bruk bør man kartlegge den
enkelte eks-brukers fungering på områder som kognitive funksjoner, sosial mestring og dagliglivsaktiviteter. Behov for opptrening på de ulike områdene
kan da bli en del av rehabiliteringsarbeidet. Det er
vår kliniske erfaring at mennesker som har hatt
daglig cannabisbruk oppleves å ha en lav modenhet
med hensyn til livsmestring, emosjonell utvikling
og ansvarlighet. Dette er noe som både kolleger
blant behandlere og eksbrukere har gitt uttrykk for.
En forklaring på dette har i behandlermiljø vært sosial læring: Den læring av livets utfordringer som
vanligvis skal skje i tenårene uteblir. Sosial læring
settes på vent, for så å måtte læres senere. Vår erfaring er fra den økende brukergruppe som søker
hjelp. Vi kan derfor ikke helt utelukke at brukere
som ikke er hjelpesøkende vil gi et annet bilde av
disse utfordringene. Likeså blir det ofte stilt spørsmål om sammenhengen mellom cannabisbruk og
de nevnte utfordringene er kausale. Alternative forklaringer har vært genetiske årsaker, bakenforliggende sosiale problemer, skoletretthet etc. Disse og
andre faktorer kan være medvirkende. Like fullt – i
studier der man forsøker å korrigere for både genetiske faktorer, miljøfaktorer og samtidig bruk av
alkohol, finner man som hovedregel en selvstendig
effekt av cannabis som årsaksforklaring.
KONKLUSJON
Det er mye vi fortsatt ikke vet om det endogene
cannabinoide system og virkningen av cannabis på
hjernen til unge mennesker. Videre forskning både
på dyr og mennesker er nødvendig. Likevel vet vi
i dag tilstrekkelig om sammenhengen mellom tidlig debut og skader til at man fra faglig hold bør
komme med klare råd. Ungdom bør la være å bruke cannabis, da hjernen er spesielt sårbar for både
kortvarige og langvarige skadevirkninger i pubertetsperioden før hjernen er fullt utviklet.
Brukere bør oppmuntres til hasjavvenning. Spredning av nøktern kunnskap om skadevirkninger bør
være en prioritert oppgave for helsepersonell.
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Kan Cannabisbruk
forårsake psykoselidelser?
Psykoser kjennetegnes ved tap av virkelighetsoppfattelsen, med typiske symptomer
som hallusinose og vrangforestillinger. Påvirkning av tenkning i form av tankeforstyrrelser og kraftige følelsesendringer er ikke uvanlige. Schizofreni og bipolar
lidelse er de to store alvorlige psykiske lidelsene som kan gi psykose.

AV PETTER ANDREAS RINGEN,
SPESIALIST I PSYKIATRI, OVERLEGE
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

S

chizoaffektiv lidelse er en blandingsform av schizofreni og bipolar lidelse. Det er en aktiv diskusjon om det dreier seg om flere separate lidelser
eller tilstander i forskjellige deler av et kontinuerlig
spekter.
CANNABIS BEST UNDERSØKT
Flere rusgifter kan forårsake psykotiske symptomer
ved inntak, kjente eksempler er LSD, amfetamin og
hasj. Ved rusutløst psykose går normalt symptomene over av seg selv etter ikke mange dager. Det har
imidlertid i lengre tid vært heftig diskutert om stoffene også kan utløse psykoselidelser av vedvarende
karakter. Cannabis er det mest utbredte stoffet og
er dermed det som er mest studert. Over 20 % av
den norske voksne befolkningen har de siste årene
oppgitt til Statens institutt for rusmiddelforskning
(SIRUS) at de har prøvd cannabis i løpet av livet,
og omlag 2 % oppgir å bruke det fast. Det er hyppigst bruk hos menn og hos yngre. Ved psykiske
lidelser er det samme mønster av rusgiftbruk, der
det er flere menn og flere yngre som bruker, men
de fleste studier viser en klar relativ overhyppighet.
Enkelte studier viser en brukerandel på godt over
50 %, f.eks. i grupper med nylig debuterende psykoselidelse.

CANNABIS’ VIRKNING PÅ PSYKEN
Cannabis er en sekkebetegnelse på preparater fra
forskjellige deler av planten cannabis sativa. Til
forskjell fra andre vanlige rusgifter inneholder cannabis kjemisk aktive komponenter (naturlige cannabinoider) som er fettløselige, og som dermed
vil kunne lagres i fettvevet etter inntak slik at elimineringsprosessen fra kroppen blir langsom. De
to mest sentrale naturlige cannabinoidene er Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) og Cannabidiol
(CBD). THC kan i forbindelse med inntak gi eufori
(«high»), men også mistenksomhet, paranoiditet
og grandiose vrangforestillinger. Andre symptomer
som fragmentert tenkning, perseptuelle endringer,
avflatet affekt, følelsesmessig tilbaketrekning og
ikke minst redusert kognitiv fungering sees også.
Om de kognitive effektene er vedvarende også
etter avsluttet bruk, er omdiskutert. CBD, på den
annen side, gir ikke eufori, men kan ha angstdempende og antipsykotiske effekter. Cannabinoidene
virker i kroppen via cannabinoidreseptorer. Det finnes for tiden to kjente: CB1 finnes i hjerne, lunger,
lever, nyrer, mens CB2 finnes i immunceller flere
steder i kroppen inkludert i hjernen.
THC stimulerer reseptorene (agonist), mens
CBD virker hemmende på aktiviteten (antagonist).
CBD kan dermed se ut til å virke i motsetning til
THC og kunne motvirke flere av de uheldige effektene. Inntak av cannabisvarianter uten CBD er assosiert med høyere forekomst av psykose og CBD
er under utprøving for å undersøke om det kan
fungere som et legemiddel ved behandling av psykoser. Det er et tankekors at nyere foredlings- og
dyrkningsmetoder har drevet frem varianter av cannabisplanter med svært lave CBD-nivåer og høye
THC-nivåer. Syntetisk fremstilte cannabisreseptoragonister («spice») er helt uten CBD-effekt, og har
en enda sterkere stimulerende effekt på CB1 reseptoren enn THC. Disse syntetiske stoffene er blitt
lett tilgjengelig i de senere år, bl.a. via nettbutikker.
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CANNABISBRUK VED PSYKOTISK LIDELSE
Ved samtidig bruk av rusgifter ved psykotisk lidelse
ser man forverring av symptomer, hyppigere reinnleggelser, dårligere etterlevelse av behandling, dårligere sosial fungering og øket suicidalitet. Det er
også flere studier som viser tidligere debut av den
psykotiske lidelsen spesielt ved bruk av cannabis.
Helsepersonell har derfor i mange år advart mot
bruken av cannabis pga risikoen for negative psykiske effekter. Noen studier har imidlertid vist mindre negative symptomer og bedre kognitiv fungering hos psykisk syke cannabisbrukere. Videre ser
det økende cannabisbruket i befolkningen de siste
tiårene ikke ut til å være ledsaget av en øket forekomst av schizofreni, det totale bildet av årsakssammenhengen er derfor ikke helt ukomplisert.

En studie av den generelle befolkningen i USA fant
at det var en økende tendens til paranoid tenkning
med økende grad av cannabisbruk. Metastudier av
flere longitudinelle befolkningsstudier, der en har
fanget opp de som utviklet psykoselidelse, har vist
at risikoen for utvikling av en psykotisk lidelse er
betydelig høyere (om lag 40 %) dersom en har startet bruken av cannabis tidlig i livet, og at risikoen
øker med mengden/hyppighet. Ved cannabisbruk
ser psykoselidelsen ut til å komme tidligere, og den
ser ut til å komme enda tidligere ved høyere grad av
cannabisbruk.
Det ser ut til at dersom en nettopp har fått psykoselidelse, vil det å kutte ned på etablert cannabisbruk kunne redusere symptomer og bedre fungering.

VANSKELIG Å PÅVISE
ÅRSAKSSAMMENHENGER
Å undersøke årsakssammenhenger i medisinen er
svært vanskelig. Det ideelle er et eksperiment der en
har full kontroll på alle faktorer og kan isolere den
prosessen en ønsker å studere slik at en har kontroll på alle potensielle faktorer. Slikt kan til dels
være mulig å gjøre i et laboratorium, men er umulig
i det virkelige livet. Det nærmeste en har kommet
laboratorieeksperiment på dette feltet er forsøk der
både friske kontroller og schizofrenipasienter ble
gitt THC intravenøst og forekomsten av psykotiske
symptomer ble målt i tiden etterpå.
Studiene viste at både de friske og pasientene
med schizofreni fikk en forbigående økning av psykosesymptomer, men at pasientene fikk sterkere
symptomer på samme dose – noe som ble tolket
som om pasientene hadde en sterkere sårbarhet for
effektene av stoffet. Den andre mulige tilnærmingen til årsaksproblematikken er å se på naturlig
eksponering for rusgiften og forløp over tid i store
befolkningsstudier.

OGSÅ ANDRE FORHOLD MÅ UNDERSØKES
For å undersøke sammenhengen mellom cannabisbruk og psykotiske symptomer må imidlertid også
andre miljømessige og genetiske forhold vurderes.
F.eks. kan det se ut til at tidlig cannabisbruk og det
å være utsatt for et traume som barn kan gi en ekstra risiko for psykotiske symptomer, utover den
sammenlagte effekten av cannabisbruk og barndomstraume.
Genetiske studier tyder også på at visse genvarianter kan gi øket risiko for at cannabisbruk skal
kunne gi psykosesymptomer. En kan derfor postulere at en kan ha en individuell sårbarhet for at
cannabisbruk skal kunne utløse en psykoselidelse,
der det er både en genetisk og en miljømessig komponent. Det nevrobiologiske korrelatet for dette er
uklart, men hjernens dopaminsystem påvirkes ved
cannabisbruk, dog via indirekte, dels ukjente mekanismer.
Cannabis og andre rusgifter kan sees på som
kunstige «belønnere», med sterkere effekt på dette systemet enn de naturlige belønnende sansestimuliene som f.eks. mat, sex og omsorg. Rusgifter er
derfor sagt å kunne «kapre» hjernens dopaminerge
belønningssystem, bl.a. som en forklaring på utvikling av avhengighet.
Det er videre gode holdepunkter for at dopaminsystemet er involvert i utviklingen av psykotiske symptomer, og mye tyder på at belønningssystemet er kritisk endret ved schizofreni.
Det naturlige cannabinoidsystemet i hjernen ser
også ut til å være endret ved schizofreni siden det
er funnet økte nivåer av kroppens egenproduserte
cannabinoid (Anandamid) og CB1 reseptorer hos
pasienter, uavhengig av om de har cannabisbruk.

Noen studier har vist mindre negative symptomer og bedre kognitiv
fungering hos psykisk syke cannabisbrukere. og det økende cannabisbruket i befolkningen de siste tiårene ser ikke ut til å være ledsaget av
en øket forekomst av schizofreni,
det totale bildet av årsakssammenhengen er derfor ikke helt ukomplisert.
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I ungdomsårene er hjernen i sterk utvikling, bl.a. skjer det en kraftig
reduksjon av nerveforbindelser i disse årene. Dette har vært sammenlignet
med prosessen med å beskjære (overflødige) nye skudd på frukttrær for å
få den ønskede endelige fasong.
EN HJERNE I UTVIKLING ER SÅRBAR
Både alvorlige rusgiftlidelser og psykoser starter hos
ungdom og unge voksne og er svingende tilstander.
I ungdomsårene er hjernen i sterk utvikling, bl.a.
skjer det en kraftig reduksjon av nerveforbindelser i
disse årene. Dette har vært sammenlignet med prosessen med å beskjære (overflødige) nye skudd på
frukttrær for å få den ønskede endelige fasong.
Flere teorier om schizofreni foreslår at det er
noe som går galt i denne beskjæringsprosessen, og
at sannsynligheten for feil er større dersom det brukes rusgifter i denne kritiske utviklingsfasen. Funnene av overlappende effekter på deler av hjernens
signalsystemer kan støtte dette synet.
ÅRSAKSFAKTOR
ELLER SELVMEDISINERING?
Det ser dermed ut til at bruk av cannabis er en klar
årsaksfaktor for psykose og utvikling av psykoselidelser. Men årsaksforklaringen kan også hevdes
å gå den andre veien. Mange pasienter med psyko-

selidelse strever sosialt og økonomisk, og rusgifter
kan være en måte å håndtere vanskene på. Pasienter som får hjelp til bolig fra kommunen kan
ofte bli plassert sammen med aktive stoffbrukere,
noe som kan senke terskelen for å begynne selv.
Khantzian (1987) postulerte den såkalte selvmedisineringshypotesen, der plagsomme symptomer
eller bivirkninger av medisiner kan gi motiv for
bruk av rusgifter.
Denne tanken virker umiddelbart klinisk rimelig, men en slik sammenheng har vært vanskelig å
bevise i forskning. Psykosepasienter som ruser seg
ser ut til å angi samme årsaker til rusgiftbruk som de
som ikke har psykisk lidelse. For cannabisbruk spesielt er det å bli «høy»/få eufori og avslapning viktigste grunn, deretter sosiale grunner, ser det ut til.
Få rapporterer om at motivet er lindring av psykosesymptomer eller av bivirkninger av medisiner,
imidlertid er det flere som har rapportert ønske om
å f.eks. «ordne tankene», og motivene for bruk vil
være individuelle.
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RISIKOFAKTORER
Miljømessige faktorer der eksponering er vist å ha
tidsmessig sammenheng med psykotiske symptomer kan kalles risikofaktorer. Cannabis er vist å
være en slik risikofaktor, barndomstraumer en annen. Andre kjente risikofaktorer for schizofreni er
fødsel om våren, fødselstraumer, migrasjon, det å
bo i urbant miljø og være en del av en etnisk minoritet. Forskjellige slike risikofaktorer vil kunne opptre samtidig av demografiske årsaker, f.eks. vil det
være større andel med rusgiftproblemer i befolkningsgrupper med lavere sosioøkonomisk status.
I disse gruppene vil det også være større hyppighet av omsorgssvikt og generell forekomst av psykiske lidelser. Sammenhengene kan være vanskelig
å skille fra hverandre og kan ved nærmere undersøkelse vise seg kun å være tilsynelatende og grunnet
i en annen faktor. Det som kan se ut som en arvelig tendens kan derfor ofte forklares demografisk.
Sårbarhetsmodellen postulerer at en blir født med
varierende genetisk sårbarhet for psykoselidelse.
Tvilling- og familiestudier, som kan kontrollere
for sosiodemografisk variasjon, har vist at schizofreni og bipolar lidelse har svært høy arvelighet, og
viser derfor at noen blir født med større genetisk
sårbarhet for alvorlig psykisk sykdom enn andre.
For noen personer vil ikke den arvelige belastningen alene være nok til å utløse sykdom, men type
og grad av miljøpåvirkning vil avgjøre utfallet. Mest
sannsynlig vil det også være individuelle variasjoner
i hvilke miljøfaktorer en er mest sårbar overfor.
En ytterligere viktig faktor er at rusgiftlidelser
også ser ut til å ha en kraftig arvelig komponent
og visse risikogener ser ut til å være felles for rusgiftproblemer og psykisk lidelse. Enkelte har derfor
foreslått at det hos en del kan være en felles arvelighet for både psykoselidelse og rusgiftlidelse, slik at
trangen til å bruke rusgifter kan sees på som en del
av et psykoselidelsessyndrom.
GRUNN TIL Å ADVARE
For å oppsummere ser det ut til at vi er født med
forskjellig genetisk sårbarhet for psykoselidelse,
kanskje også med en samtidig sårbarhet for rusgiftproblem. Denne sårbarheten samhandler med
miljøpåvirkninger, og mengden av negativ miljøpåvirkning som skal til for å få en lidelse vil være individuell. Noen vil derfor kunne «tåle» et stort cannabisinntak uten å utvikle en psykisk lidelse, mens
andre vil ha svært lav terskel for å utvikle psykose
ved inntak av cannabis. Befolkningsstudiene tyder
på at mange schizofrenitilfeller kunne vært unngått
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Sammenhengene kan være vanskelig å skille fra hverandre og kan
ved nærmere undersøkelse vise seg
kun å være tilsynelatende og grunnet i en annen faktor.
eller forsinket dersom bruken av cannabis opphørte. Dette i seg selv er grunn til å forsøke å begrense
bruken.
På individuelt nivå er imidlertid risikoen for psykoselidelse lav dersom en ikke har kjente risikofaktorer eller sykdom i familien, men så lenge vi ikke
kjenner alle risikogener og mangler full oversikt
over de miljømessige årsakssammenhengene, vil det
fra et psykoseforebyggingsperspektiv være fornuftig å advare mot bruk av cannabis i befolkningen.
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Bruk av cannabis
og helseskader
En studie fra USA viser at folk opplever at cannabis er mindre farlig enn de mente
før [1]. Og kanskje ble cannabis sine farer oversolgt tidligere. Det er kanskje færre
farer forbundet med cannabis enn med alkohol [2]. I tillegg ser vi en økende bruk
av cannabis som legemiddel [3].
AV SENIORFORSKER OG
PSYKIATER JØRGEN G. BRAMNESS
VED NASJONALT KOMPETANSETJENESTE FOR SAMTIDIG RUSMISBRUK OG PSYKISK LIDELSE,
SYKEHUSET INNLANDET.

A

lt i alt sprer det seg en stemning av at det ikke
er så galt å bruke cannabis. Det er imidlertid
grunn til å minne om at det er helsemessige risikoer
forbundet med bruk av cannabis. I denne artikkelen gjennomgås noen av de viktigste. De refererte
funnene og artiklene bygger på egen forskning og
egne usystematiske litteratursøk, men konklusjonene er på linje med det som Verdens helseorganisasjon konkluderer med i sin rapport fra 2016 [4].
CANNABIS OG LUNGESYKDOMMER
Røyking av cannabis gir lungeproblemer [5]. Man
får oftere kroniske bronkitter [6]. Man antar at
dette skyldes den immundempende effekten av cannabis. Flere studier viser at cannabis gir øket forekomst av astma [7, 8]. Det har vært vanskeligere
å vise at cannabis gir øket forekomst av kronisk
obstruktiv lungesykdom og per i dag sier man at
evidensen peker mot dette, selv om litteraturen er
blandet [9]. Noe av det samme problemet har man
hatt med sammenhengen mellom cannabisbruk og
lungekreft, men de fleste konkluderer i dag at vi
ikke kan se noen øket forekomst av lungekreft hos
cannabisrøykere ut over den risiko de løper ved å
røyke tobakk [10, 11]. Uansett er det grunn til å
advare mot å innta cannabis ved å røyke den. Noe
av litteraturen tyder på at det kan være mindre skadelig å innta cannabis via andre fordampningsteknikker, men per i dag er ikke evidensen omfattende
nok til å kunne konkludere.

Noen studier tyder på en viss
økning i forekomsten av depresjon
hos dem som bruker cannabis.
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CANNABIS OG HJERTESYKDOMMER
Det har vært rapportert noen dødsfall som følge
av plutselig uventet hjertedød etter bruk av cannabis [12, 13]. Dette er en vanskelig diagnose å stille
postmortalt, men med rigorøs metodologi har man
likevel konkludert med at det er sannsynlig at cannabis gir opphav til noen tilfeller [14]. Man regner
med at disse dødsfallene kan ha å gjøre med hjerterytmeforstyrrelser som kan følge bruken av cannabis [15]. Forekomsten er dog sjelden.
CANNABIS OG PSYKISK SYKDOM
Noen studier tyder på en viss økning i forekomsten
av depresjon hos dem som bruker cannabis [16].
Det er antydet en økning i forekomsten på 15-20 %
hos alle brukere og opp til en dobling i risiko for
tunge brukere [16]. Longitudinelle studier peker
mot at forklaringen på den økte forekomsten kommer av at de som er deprimerte oftere bruker cannabis mer enn at sammenhengen går fra cannabis
til depresjon [17]. Kanskje snakker vi her om en
selvmedisinering.
Studier viser en lignende sammenheng mellom
cannabisbruk og angstlidelser med en litt økt forekomst av angstlidelser hos cannabisbrukere på 1520 % hos alle brukere og opp til en dobling i risiko
for tunge brukere [18]. Også disse studiene viser at
angstlidelsene nok i større grad forårsaker cannabisbruken enn omvendt. Kanskje snakker vi også
her om en selvmedisinering [19].
Akutt kan bruk av cannabis gi psykotiske symptomer, og et klinisk bilde som minner mye om akutt
schizofreni. Dette er imidlertid noe som går over
i løpet av noen timer og innleggelse i psykiatrien
for akutt cannabisutløste psykose er ikke veldig
hyppig. Men det er ingen tvil om at det er en sammenheng mellom cannabisbruk og økt risiko for
å utvikle schizofreni over tid. Dette er vist i mange undersøkelser over flere tiår [20]. Det er også
vist en klar dose-respons effekt både ved mengde
bruk og at tidligere debutalder øker risikoen. Enkelte har innvendt mot disse funnene at man ikke
har sett en utvikling i forekomsten av schizofreni
som tilsvarer den økende bruken av cannabis de
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senere tiårene [21]. Noen har derfor pekt på muligheten for omvendt kausalitet. Det kan hende at
selv om cannabisbruken kommer før debuten av
schizofrenisymptomene, har man båret på denne
sykdommen og sårbarheten for den over lengre tid.
En schizofreni begynner ikke nødvendigvis med de
første symptomene. Antagelig er det en kompleks
sammenheng mellom cannabisbruk og schizofreni,
hvor cannabisbruk antagelig øker risikoen mest hos
de sårbare [22]. Dette bilde kompliseres antagelig
av at tilbøyeligheten til å røyke cannabis og risiko
for psykose og schizofreni til en viss grad nedarves
sammen [23, 24]. Per i dag er man enige om at man
bør advare mot cannabisbruk hos sårbare individer,
uten at sårbarhet er veldig godt definert.
CANNABIS OG AVHENGIGHET
Tidligere diskuterte man om cannabis kunne gi avhengighet, men det er nå ingen tvil om at cannabis kan gi opphav til avhengighetssyndrom. Dette
innebærer toleranseutvikling (at man har mindre
effekt av samme dose eller må innta mer for å oppnå samme effekt) [25, 26], med den følge at man
også opplever ulike former for abstinenssymptomer
når man slutter, som rastløshet, angst, nedstemthet,
skjelving, diare [27]. Mange opplever også at de
prioriterer cannabisbruk foran andre aktiviteter de
før syntes var interessante og mange har problemer
med å kontrollere bruken med hensyn til oppstart,
mengde inntatt eller avslutningen av bruken. For
en del oppstår også helt klart sug etter cannabis når
man forsøker å la være å bruke.
Det har vært flere forsøk på å beregne hyppigheten av cannabisavhengighet. Dette er en vanskelig
øvelse, fordi den innebærer diagnostiske intervjuer
på befolkningsnivå, noe som ikke har vært gjennomført i nyere tid i Norge. De eldre undersøkelsene har ikke spurt om cannabis og omfatter heller
ikke nok personer til å få et representativt utvalg av
brukere av illegale rusgifter.
CANNABIS OG KOGNISJON
Akutt gir cannabis en nedsettelse av kognitive funksjoner. Flere studier har også vist at cannabisbrukere også over tid har nedsatte kognitive evner [28].
Men det har vært en lang diskusjon om dette skyldes at det er personer med nedsatte kognitive evner
som rekrutteres inn i cannabisbruk eller om den
nedsatte kognitive evnen er en følge av cannabisbruken. Og dersom det er en følge av cannabisbruken har man diskutert i hvilken grad det er reversibelt. Den foreløpige konklusjon er at, kontrollert

Mange opplever også at de prioriterer
cannabisbruk foran andre aktiviteter de
før syntes var interessante og mange har
problemer med å kontrollere bruken med
hensyn til oppstart, mengde inntatt eller
avslutningen av bruken. For en del oppstår også helt klart sug etter cannabis når
man forsøker å la være å bruke.
for alle betydningsfulle variabler er det sannsynlig
at tidlig røyking av cannabis gir en ikke reversibel
nedsettelse av IQ med 8-10 poeng [29]. Det er større sannsynlighet for at cannabisbruk i den utviklede
hjerne har mer reversible konsekvenser.
Hvor lenge de kognitive bivirkningene varer har
også vært diskutert med bakgrunn i hvor lenge cannabis er til stede i kroppen. Det har vært en misforståelse tidligere at kognitive bivirkninger kan knyttes til tilstedeværelsen av THC-syre, en metabolitt
av det viktigste psykoaktive stoffet i cannabis,
THC. Denne metabolitten kan påvises lenge etter
siste inntak av cannabis, men er ikke psykoaktiv.
Nyere forskning har imidlertid vist at også psykoaktive stoffer etter inntak av cannabis kan være tilstede i flere uker etter siste inntak, men neppe lenge
nok til å kunne forklare langvarig nedsatt kognitiv
funksjon. For en bredere gjennomgang av cannabis
sin nedbrytning og tilstedeværelse henvises til annen litteratur [30].
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CANNABIS OG TRAFIKK OG ULYKKER
Det er vist i mange laboratorieundersøkelser at
bruken av cannabis nedsetter reaksjonstid, informasjonsbearbeiding, psykomotoriske ferdigheter
og oppmerksomhet [31]. Videre viser systematiske
gjennomganger av observasjonelle studier og eksperimentelle studier at cannabisbruk akutt fører
til en dobling av ulykkesrisiko [32]. Det har vært
noe kritikk mot disse studiene, men det er nokså
overbevisende at risikoen økte med kvaliteten på
studiene.
IKKE FLEST PROBLEMER HOS AVHENGIGE
I en gjennomgang av de helsemessige konsekvensene av cannabisbruk er det viktig å påpeke at de
fleste kan bruke cannabis uten å oppleve disse negative helsekonsekvensene. Vi snakker hele tiden om
en økning i den relative risikoen og i absolutt risiko
er ikke økningen alltid så stor. Dette er et vanskelig
pedagogisk poeng. Når vi snakker om sjeldne hendelser kan det være vanskelig å få folk til å endre
atferd. De opplever noe godt og ser ikke problemer forbundet med det, nettopp fordi det er sjeldne
hendelser. Dette kjenner vi godt fra kostholds- og
treningsråd, røykeforbygging eller alkoholområdet.
I diskusjonen rundt cannabislovgivningen settes
ofte kriminalisering opp mot behandling. «Man må
behandle og ikke straffe», sier man. Det er helt feil
å sette folk i fengsel på grunn av deres avhengighet. Dette er det selvsagt vanskelig å være uenig i.
Men implisitt ligger det en annen melding under: de
som ikke er avhengige eller får andre problemer bør
kunne bruke sin cannabis i fred, uten innblanding.
Noen synes dette er opplagt, men det er grunn til å
problematisere et slikt standpunkt.
For det er paradoksalt nok feil å tro at de fleste
problemer knyttet til bruk av cannabis skyldes avhengighet. Avhengighet er ett problem, men også
andre negative følger kan komme, og overraskende
nok kommer de fleste problemene knyttet til cannabisbruk ikke hos dem som er avhengige. Betyr det at
det ikke er farlig å bruke mer cannabis? Jo, selvsagt
er det også her et mengdespørsmål. De som bruker
mye cannabis får mer problemer. De som bruker
mest cannabis får mest problemer. Men samtidig er
det slik at langt de fleste brukere av cannabis bruker mindre enn dette. Det betyr derfor (og dette er
helt analogt til alkohol) at mesteparten av cannabisen blir konsumert av dem som bruker mindre. Da
kommer også de fleste problemene forbundet med
cannabisbruk hos dem som bruker mindre. Ikke
per person, men fordi det er så mange flere personer
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som bruker lite, blir problemene knyttet til bruken
av cannabis størst hos dem som bruker mindre.
Hvorfor er dette viktig? Fordi vi ikke står i valget mellom kriminalisering eller behandling. Kriminaliseringen er der for å forebygge bruk. Behandling er for de avhengige. Men det er ikke slik at det
bare er avhengigheten som er problemet. Nei, det er
til og med slik at det er den ikke-avhengige bruken
som er det største problemet. De fleste problemene
oppstår hos dem som hverken kan eller vil behandles. De fleste problemene oppstår hos dem som synes de har kontroll, som røyker av og til.
Dette kan vi bare imøtekomme ved å forebygge.
Om vi skulle mykne opp lovgivningen rundt cannabis vil altså det første skrittet være å skaffe seg en
annen god (bedre?) forebyggende strategi mot bruk,
for å hindre bruk, og dempe bruken så mye som
mulig. Det er mulig at kriminaliseringen av cannabis har vært en forfeilet (forebyggings-)politikk,
men den har i alle fall hatt til hensikt å dempe bruken. Om man velger å fjerne dette virkemiddelet
bør man sette inn noe annet.
Som helsearbeidere kan vi ikke både kjenne til de
negative helsekonsekvensene av cannabisbruk og
ikke ønske å gjøre noe for å hindre disse konsekvensene gjennom forebygging.
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Hvor lenge kan hasjbruk
påvirke kjøring?
Det er godt dokumentert at rusgiftpåvirket kjøring medfører økt risko for trafikkulykker. Ulike rusgifter påvirker kjøreegenskapene forskjellig, og hvor lenge en
person er rusgiftpåvirket vil både være forskjellig for ulike rusgifter, men også være
ulikt fra person til person, avhengig av hvor mye som er inntatt og hvor ofte rusgiftinntak finner sted.

AV VIGDIS VINDENES,
JØRGEN G. BRAMNESS
OG HALLVARD GJERDE

C

annabis er den mest brukte illegale rusgiften internasjonalt, og i Norge er det også den illegale rusgiften som hyppigst påvises i spyttprøver fra tilfeldige
bilførere på veien (1) og i blodprøver fra rusgiftpåvirkede førere (2). Det har de siste årene vært en kraftig
økning i antall førere som har blitt pågrepet av politiet
for kjøring under påvirkning av cannabis (2,3).
For å redusere antall ulykker som følge av rusgiftpåvirket kjøring, har Norge innført faste konsentrasjonsgrenser regulert i vegtrafikkloven også
for andre rusgifter enn alkohol, inkludert for cannabis (4). Det er tre grenser som kan sammenliknes
med promille-grensene for alkohol: straffbarhetsgrense svarende til 0,2 promille og straffeutmålingsgrenser svarende til 0,5 og 1,2 promille. Som
for alkohol er disse konsentrasjons-grensene fastsatt i loven, og da er det ikke nødvendig med vurdering av hvor påvirket bilføreren er. Som for alkohol
er det svært ulik påvirkning ved de ulike konsentrasjons-nivåene, og avhengig av erfaring med bruk
og størrelsen på inntak kan påvirkningen ha ulik
varighet. Men denne variasjonen er antagelig heller
ikke større enn for alkohol (5).

Studier av storbrukere av cannabis etter at de sluttet å bruke stoffet
har funnet at disse gjør det dårligere
på psykomotoriske tester sammenliknet med en kontroll-gruppe.
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PÅVISNINGSTID I BLODPRØVER
Tetrahydrocannabinol (THC) anses å være hovedvirkestoffet i cannabis, og det er konsentrasjonen
av THC i blod som måles for å kunne si noe om påvirkning (6). Ved røyking av cannabis blir konsentrasjonen av THC høy under og rett etter røyking,
for så å falle raskt de neste timene, men små mengder av dette aktive stoffet vil være tilstede i kroppen
i mye lengre tid (7). Hos personer som bruker cannabis sporadisk, det vil si sjeldnere enn én gang per
uke (8), vil konsentrasjonen av THC innen 8 timer
være lav eller ikke påvisbar for de aller fleste (6).
THC omdannes til det inaktive stoffet THC-syre,
og dette kan påvises i urinen i flere dager etter ett
enkelt inntak av cannabis, og flere uker etter jevnlig
bruk av store mengder cannabis (9).
Ved jevnlig bruk av cannabis over tid vil det aktive stoffet THC kunne lagres i fettvev. THC akkumuleres dermed i kroppen, for så gradvis å føres
tilbake til blodet over flere dager. Ved nytt inntak
av cannabis vil konsentrasjonen av THC i blodet
addere seg til dette og bli høyere enn hos sporadiske brukere, og utskillelse fra kroppen vil ta lengre
tid (7). En amerikansk studie har vist at det hos
cannabisbrukere som over flere år daglig har inntatt store mengder cannabis, kan det være mulig å
påvise svært lave konsentrasjoner av THC i blodet
i inntil én måned etter at bruk av cannabis opphørte (10). Konsentrasjoner høyere enn straffbarhetsgrensen i den norske vegtrafikkloven svarende til
0,2 promille kunne da påvises inntil 18 dager, og
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Hvor lenge en bilfører vil ha konsentrasjoner av virkestoffet THC
i blodet over straffegrensene vil derfor avhenge av om brukeren er en
sporadisk eller kronisk bruker og hvor mye som har blitt inntatt.
konsentrasjoner høyere enn straffeutmålingsgrensen svarende til 0,5 promille inntil 3 dager (10). En
annen amerikansk studie fant at én av 25 langtidsbrukere av cannabis hadde konsentrasjon høyere
enn 0,5-grensen syv dager etter at de sluttet å bruke
cannabis (11), mens en australsk studie fant at tre
av 25 storforbrukere av cannabis som hadde blitt
innlagt på rusklinikker hadde over 0,5-grensen 5-6
dager etter siste cannabis-røyking (12).
Hvor lenge en bilfører vil ha konsentrasjoner
av virkestoffet THC i blodet over straffegrensene
vil derfor avhenge av om brukeren er en sporadisk
eller kronisk bruker og hvor mye som har blitt inntatt.
PÅVIRKNING OG TRAFIKKULYKKER
I eksperimentelle studier er det godt dokumentert
at akutt cannabis-rus påvirker kognitive ferdigheter
som reaksjonstid, vurderingsevne, årvåkenhet, og
kjøreferdigheter og at høyere doser gir mer uttalt
påvirkning (8). Man har påvist påvirkning med ulike tester i inntil 5-6 timer hos sporadiske brukere (13). Flere studier har vist at bilførere som har
brukt cannabis i større grad er klar over at de er
rusgiftpåvirket enn for andre rusgifter, og at de derfor forsøker å kompensere ved å kjøre saktere og
være mer forsiktig sammenliknet med for eksempel
alkoholpåvirkede førere (8,14).
De fleste studier av cannabis og trafikkulykker
har sett på sammenhengen mellom spor av cannabis-stoffer i blod- eller urinprøver og involvering i

ulykke, dette inkluderer også førere som har spor
av THC i kroppen etter cannabisbruk mange timer
eller dager før kjøring. Disse studiene har funnet en
gjennomsnittlig moderat øket trafikkulykkesrisiko.
Disse studiene har altså ikke spesifikt undersøkt
risikoen ved akutt cannabis-påvirkning. Det finnes svært få studier som har undersøkt dette, fordi
forekomsten av slik kjøring er relativt lav, og det
er vanskelig å gjennomføre studier av akutt cannabis-påvirkning fordi konsentrasjonen av THC endres svært raskt etter røyking. Bare én studie har
undersøkt risiko for å bli involvert i en ulykke hvor
virkestoffet er påvist i konsentrasjoner som vanligvis medfører påvirkning (15), tilsvarende ca. 2-3
timer etter røyking, og tre studier har undersøkt
sammenhengen mellom akutt cannabispåvirkning
og ansvar for trafikkulykke i såkalte kulpabilitetsstudier (16-18). Tre av disse fire studiene fant betydelig øket risiko for ulykke eller ulykkesansvar.
Studier av storbrukere av cannabis etter at de
sluttet å bruke stoffet har funnet at disse gjør det
dårligere på psykomotoriske tester sammenliknet
med en kontroll-gruppe (19). Til tross for bedring
i løpet av tre uker uten bruk av cannabis, var resultatene signifikant dårligere enn kontrollgruppen.
Påvirkningen var mest uttalt første og andre uken
etter at cannabisbruk var avsluttet. Det ble ikke
undersøkt om denne lange påvirkningen skyldtes
akkumulering av THC. Kontroll-gruppen var ikke
direkte sammenliknbar med storbrukerne av cannabis, og dette kan ha påvirket resultatet.
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En studie av bilførere som omkom i trafikkulykker i
Norge i 2001-10 og som ble undersøkt for rusgifter
fant at 7,2 % hadde THC i konsentrasjoner over
straffbarhetsgrensen (20). I de fleste tilfellene hadde føreren kombinert cannabis med andre rusgifter
eller trafikkfarlige legemidler, så det er vanskelig å
anslå hvor mange ulykker som hovedsakelig skyldtes cannabis. En undersøkelse fra Ullevål sykehus
fant at 3,1 % av førere som ble skadet i trafikkulykker hadde spor av THC i blodet (21). Andelen
som hadde over 0,2 promille alkohol i blodet var
mye høyere enn andelen med THC over straffbarhetsgrensen i begge studiene (25,3 % og 11,5 %,
respektivt). Den totale effekten av cannabisbruk på
trafikksikkerheten i Norge er derfor, til tross for de
hyppige funnene, mye mindre enn effekten av alkoholbruk.
KONKLUSJONER
Cannabis-røyking medfører betydelig økning i trafikkulykkesrisikoen de første timene etter røyking,
deretter gradvis redusert risiko. THC kan påvises
i blodprøver i konsentrasjoner over straffbarhetsgrensen i flere timer. Ved sporadisk bruk av cannabis vil de fleste ha THC-verdier under straffbarhetsgrensen 8 timer etter røyking, men ved mer jevnlig
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røyking vil man kunne få akkumulering av THC
og det er vanskeligere å avgjøre når man vil kunne
kjøre bil uten å være påvirket i henhold til vegtrafikkloven.

I de fleste tilfellene hadde føreren kombinert cannabis med andre
rusgifter eller trafikkfarlige legemidler, så det er vanskelig å anslå hvor
mange ulykker som hovedsakelig skyldtes cannabis.
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FNs narkotikakontrollorgan
advarer mot legalisering
FNs narkotikakontrollorgan, INCB ber
internasjonale myndigheter om å sørge
for at marihuana fortsatt forblir ulovlig.

INTERNATIONAL NARCOTICS CONTROL BOARD

L

andene er forpliktet til å forby ikke-medisinsk
bruk av cannabis i henhold til internasjonale
narkotikakontrollavtaler. Disse avtalene har de fleste landene skrevet under på for flere tiår siden. Men
et voksende antall amerikanske stater og Canada
beveger seg i retning av å gjennomføre legalisering
uansett.

Report

2017

Regjeringer og jurisdiksjoner i Nord-Amerika har
fortsatt å føre en politikk når det gjelder legalisering
av bruken av cannabis til ikke-medisinske formål, i
strid med 1961-konvensjonen med endringstillegg,
skrev det internasjonale narkotikakontrollorganet
(INCB) i sin årlige Rapport som ble publisert i begynnelsen av mars.
Spesielt peker INCB på at den legaliseringsloven som nå er i ferd med å passere de canadiske
lovgivningsorganene representerer en omgåelse av
internasjonale avtaler.

FNs kontrollorgan for narkotikakonvensjonene med ny
rapport om tilstanden på verdensbasis.

Styret merker seg med bekymring at i Canada ble
et utkast til lov som tar sikte på å godkjenne og
regulere det ikke-medisinske forbruket av cannabis lagt fram i Underhuset i april 2017, heter det
i rapporten, som styret har uttalt gjentatte ganger,
hvis bestemmelser i lovforslag C-45, som tillater
ikke-medisinsk og ikke-vitenskapelig bruk av cannabis, går igjennom, vil det være uforenlig med de
forpliktelsene som Canada har påtatt seg i henhold
til 1961-konvensjonen med tillegg.

Styret merker seg med bekymring at i Canada ble et utkast til lov
som tar sikte på å godkjenne og
regulere det ikke-medisinske forbruket av cannabis lagt fram i Underhuset i april 2017.
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FN-ORGANET KRITISERTE OGSÅ
SITUASJONEN MED CANNABISLEGALISERING I USA.
Situasjonen knyttet til dyrking av og handel med
cannabis i Nord-Amerika fortsetter å være i stadig forandring på grunn av det økende omfanget
av bruksordninger for personlig og ikke-medisinsk
bruk som er gjeldende i visse amerikanske delstater,
sa INCB. Dekriminaliseringen av cannabis har tilsynelatende ført til at organiserte kriminelle grupper fokuserer på produksjon og handel med andre
ulovlige rusgifter, for eksempel heroin.
Styret advarer Uruguay, som vedtok en lov om
nasjonal legalisering av marihuana i 2013 og sier
at det er et klart brudd på narkotikatraktatene.
Begrensningen i bruk av kontrollerte stoffer til
medisinske og vitenskapelige formål er et grunnleggende prinsipp hvor ingen unntak er tillatt etter
1961-konvensjonen med endringer, skriver INCB i
den nye rapporten.

Dekriminaliseringen av cannabis
har tilsynelatende ført til at organiserte kriminelle grupper fokuserer på
produksjon og handel med andre
ulovlige rusgifter, for eksempel heroin.

OG AT PASIENTER PERSONLIG DYRKER
MARIHUANA TIL MEDISINSKE FORMÅL ER
IKKE TILLATT, SIER STYRET.

FN-organet luftet også bekymringer om ventede
forslag i Nederland som vil legalisere og regulere
marihuanadyrking, og sier at det ville være uforenlig med traktater som landet har underskrevet på.

Disse artiklene krever at stater sørger for å etablere
et nasjonalt cannabisorgan som skal kontrollere,
føre tilsyn med og lisensiere dyrking og bruk av cannabis til medisinske formål. Slike organer må utpeke områdene hvor dyrking av cannabis er tillatt,
sikre lisensiering av produsenter, kjøpe og ta fysisk
hånd om lagre og opprettholde et monopol på grossisthandel og kontroll med lagre, sier rapporten.

JAMAICA BLIR OGSÅ KRITISERT FOR SIN
LOV FRA 2015 SOM TILLATER MARIHUANA
TIL RELIGIØST BRUK.
Styret vil minne Jamaicas regjering og alle andre
parter om at kun medisinsk og vitenskapelig bruk
av cannabis er tillatt i henhold til artikkel 4 nr. C
i 1961-konvensjonen, og at bruk til andre formål,
herunder religiøse, Ikke er tillatt, sier rapporten.

Stater må treffe tiltak for å forhindre uautorisert
dyrking av cannabisplanter, og beslaglegge og ødelegge ulovlige avlinger, for å forhindre misbruk av
og handel med cannabis. På samme måte ønsker
styret å gjøre alle regjeringer oppmerksom på sin
tidligere uttalte holdning at personlig dyrking av
cannabis til medisinske formål er uforenlig med
1961-konvensjonen med tillegg, fordi det blant annet øker risikoen for spredning.

Selv om INCB gjennom rapporten noterer seg at
cannabis til medisinske formål er tillatt i henhold
til de internasjonale konvensjonene, forventes det
at landene skal holde streng kontroll for å sikre at
cannabis forskrives av kompetente leger i henhold
til god medisinsk praksis og basert på forsvarlig vitenskapelig dokumentasjon.

INCB er FNs internasjonale kontrollorgan for narkotikakonvensjonene. Men det kan være tvilsomt
hvor mye makt FN vil sette bak denne rapporten.
Du kan lese rapporten på INCBs hjemmeside her:
www.incb.org/incb/en/news/AR2017/incb-orgincb-en-news-ar2017-annual_report_2017.html
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Narkotikapolitikk
Bokanmeldelse

Bokanmeldelse:

Medisinsk cannabis
Hvilke medisinske egenskaper har cannabis? Hva er virkningen av at flere stater
har godkjent marihuana som medisin? Debatten har pågått i flere tiår. Forskning
pågår fortsatt. Den svenske sykepleieren og forfatteren, Pelle Olsson har studert
dette med utgangspunkt i forskningslitteraturen, og har nå skrevet en liten bok,
hvor han gjennomgår både historikken og politikken bak utviklingen så langt.
Han gjennomgår forskningen bak de viktigste områdene hvor marihuana blir
hevdet å ha en positiv virkning.

O

lsson beskriver at cannabis forekom som medisin i mange land fram til midten av 1950-tallet, men at cannabis ble tatt inn i FNs narkotikakonvensjon som forbudt stoff fra 1961, først og
fremst på bakgrunn av påtrykk fra stater i Afrika,
Asia og Sør-Amerika. Men det ble også skrevet inn
i konvensjonen at stoffet kunne brukes til medisinske og vitenskapelige formål.
Forfatteren har også en kortfattet beskrivelse
av hvordan den vitenskapelige utforskningen av
cannabis’ virkninger på hjernen og menneskekroppen førte til oppdagelsen av det endocannabinoide
systemet i hjernen, hvordan syntetiseringen av de
to viktigste stoffene i cannabis, THC og CBD har
medført utvikling av medikamenter med ett eller
begge disse stoffene som ingrediens. Forskningen
førte også til utvikling av syntetiske stoffer, som
ikke hadde cannabis som basis, men som har tilsvarende eller sterkere virking, som f.eks. «Spice».
Olsson peker også på at cannabis ikke er godkjent
som legemiddel i noe land, men at folkeavstemninger i flere stater i f.eks. USA har godkjent marihuana til medisinsk bruk, uten at noen legemiddelmyndighet har akseptert dette.
MEDISINSK MARIHUANA
Boken omtaler også hvordan debatten om medisinsk marihuana utviklet seg i USA fra 1970-tallet. For å begynne med var tilhengerne en gruppe
idealister, med forankring i bl.a. hippiebevegelsen.
I dette omlandet ble også National Organization
for the Reform of Marijuana Laws, NORML startet i 1970, deres leder, Keith Stroup uttalte i 1979:
«Vi skal bruke medisinsk marihuana som en avledningsmanøver for å gi marihuana et godt rykte».
Men etter en stund erkjente flere cannabistilhengere
at idealisme og frivillig innsats ikke var nok til snu
opinionen, og dermed kom mer profesjonelle krefter inn på scenen.
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Pelle Olsson, sykepleier og forfatter, har gjennomgått
litteraturen om medisinsk marihuana.

En hovedperson var Ethan Nadelman, professor i
politikk og offentlig administrasjon ved Princeton
universitetet. Han fikk med seg milliardæren Georg
Soros, som sponsor, og senere også andre milliardærer som Peter Lewis, John Sperling og George
Zimmer, og hans organisasjon, Drug Policy Alliance ble fra år 2000 den rikeste og mest innflytelsesrike legaliseringsorganisasjonen. De utviklet en strategi med folkeavstemninger i seks delstater, for på
den måten å omgå de medisinske godkjenningsformalitetene for nye legemidler, og valgte ut Alaska,
Oregon, Washington, Maine, Nevada og Colorado,
og i løpet av noen få år fikk man gjennomslag i
samtlige.

Narkotikapolitikk
Bokanmeldelse

De utviklet en strategi med folkeavstemninger i seks delstater, for på
den måten å omgå de medisinske godkjenningsformalitetene for nye legemidler, og valgte ut Alaska, Oregon, Washington, Maine, Nevada og
Colorado, og i løpet av noen få år fikk man gjennomslag i samtlige.

INTERNASJONAL FORSKNINGSLSITTERATUR
Olsson beskriver en del av anvendelsesområdene,
og risikoen knyttet til bruk. Han gjennomgår de
ulike forskningsrapportene om cannabis’ virkninger og medisinsk marihuana som er kommet de
siste årene. Han gjennomgår rapporter fra Harold
Kalant og Amy Porath Waller fra Canada, Roland
J. Lamarine fra California State University, Nora
Volkows rapport fra 2014, WHOs rapport fra
2015, og rapporter fra Penny Whiting (UK) og fra
Det amerikanske vitenskapsakademiet.
På bakgrunn av dette ser han på sykdomstilstander som Multippel Sklerose, Epilepsi, Posttraumatisk Stress, Smerter, Uvelfølelse og kramper,
anoreksi, grønn stær, søvnproblemer, tilstander
som hevdes å kunne lindres/bedres med marihuana.
MEDISINSK MARIHUANA I VESTEN
Til slutt i boken gjennomgår Olsson hvilken praksis de enkelte land har når det gjelder medisinsk
marihuana. Vi slår spent opp på Norge, og finner: «Sativex er godkjent legemiddel. (Sativex er
en munnspray – utviklet på grunnlag av cannabis.
Min merknad). Dessuten kan norske pasienter få
cannabis som medisin etter godkjenning fra både

Legemiddelverket og Helsedirektoratet. Men bare
spesialister på sykehus kan gjøre en slik ansøkning.
Hittil (november 2016) har bare en pasient fått en
slik tillatelse».
Boken er godt forsynt med kilder og referanser hele
veien, noe som gjør den til en nyttig oppslagsbok.
Anmeldt av Knut T. Reinås

Pelle Olsson:
«Cannabis som medicin
Historia – Politik – Forskning»
Fri Förlag
Stockholm november 2017.
56 sider
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Bli medlem i Forbundet Mot Rusgift
Du kan støtte vårt viktige arbeide på flere måter.

1

MEDLEMSKAP
i Forbundet Mot Rusgift
• Medlemskap krever avhold fra alkohol og narkotika.
• Kontingent for medlem er kr 300 pr år.
• Er du skoleelev, student, arbeidssøkende, minstepensjonist
eller uten vanlig inntekt, er kontingenten kr 100 pr år.
• Husstandsmedlem kr 50 pr år.
• Ungdomsmedlemsskap (til og med 18 år) kr 50 pr år.
• Medlemmer av FMR, vil få reduksjon i deltakeravgiften ved
FMRs konferanser og kurs.

2

STØTTEMEDLEMSKAP
i Forbundet Mot Rusgift
• Personer som støtter FMRs formål og politikk er
velkomne til å registrere seg som støttemedlemmer.
• Kontingent for støttemedlem er kr 300 pr år.
• Støttemedlemmer av FMR, vil få reduksjon i
deltakeravgiften ved FMRs konferanser og kurs.

3

STØTTESPILLER
i Forbundet Mot Rusgift
• Bedrifter, organisasjoner, sammenslutninger og
kommuner som støtter FMRs formål og politikk
er velkomne til å registrere seg støttemedlemmer.

Gå til www.fmr.no
og fyll ut innmeldingseller støttespillerskjema.
Du kan også kontakte oss på
epost, telefon eller sms hvis
du vil bli MEDLEM, STØTTEMEDLEM eller STØTTESPILLER:

Epost: post@fmr.no
Telefon: +47 940 08 830

• Dere kan støtte Forbundet Mot Rusgift med
valgfritt beløp.
• Støttespillere mottar også tidsskriftet Mot Rusgift.
NB: Medlemsskap og støttemedlemsskap er kr 50 for alle i innmeldingsåret.
Som medlem eller støttemedlem får du tilsendt Mot Rusgift – rusgiftpolitisk tidsskrift.

fmr.no

