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 I åldern 14-25 år utvecklas människohjärnan slutgiltigt till 
att bli den vuxna hjärnan med full kapacitet. Denna 
utveckling försvåras och för-senas om ungdomen röker 
cannabis regelbundet. Även om den unge slutar röka 
cannabis när han/hon blir äldre, kan det vara svårt att 
komma i kapp samma personlighetsutveckling som de 
jämnåriga kompisarna haft under denna viktiga tid. 

 
VIKTIGT ATT VARA OBSERVANT PÅ SOM VUXEN: 
 Akut cannabisrus kännetecknas av: Röda ögon, lätt flammig 

ansiktshy, upprymdhet, snabb hjärtverksamhet, inåtvändhet 
och ”flummighet”. 

  Andra tecken att vara observant på är: förändringar i 
personlighet, ändrade åsikter och byte av kamratkrets, 
aggressivitet, svårigheter att få känslomässig kontakt, 
isolering från familjemedlemmar. 

 
KONTAKT 
Hit kan du som vuxen vända dig för att få information och 
stöd: 
 Ungdomspolisen Tel. 114 14 

 Socialtjänsten Säter Tel. 0225-55 165 

 Socialtjänstens öppenvård Tel. 0225-55 165 

 www.sater.se / 0225-55 000 

FAKTA OM 

CANNABIS 



 - Språklig förmåga 
- Närminnesfunktionen 
- Flexibiliteten i tankeförmågan 
- Orienteringsförmågan 
- Möjligheten att av delar sätta samman en helhet 
- Förmåga att kunna granska sitt beteende, lära av misstag 
- Gestaltminnet 

 Cannabis är beroendeframkallande. Om man använder cannabis 
regelbundet, ökar också toleransen ; dvs man behöver högre och 
högre doser för att få samma effekt. Om man blivit beroende och 
försöker sluta, får man abstinens. Typiska tecken på cannabisabstinens 
är: 

- Svettningar 
- Sömnsvårigheter 
- Huvudvärk 
- Muskelvärk 
- Rinnande näsa, 
snuvighet 
- Olust 
- Känslighet 
- Ångest 

 Om man slutar röka cannabis återfår hjärnan successivt sin normala 
kapacitet. Många som slutar röka hasch kan beskriva hur hjärnan 
"klarnar". 

 Man kan dock få kvarstående problem efter cannabisrökning. Dessa är 
oftast psykiska svårigheter såsom paranoida och fobiska tillstånd. 

 Ju tidigare man börjar röka cannabis, desto skadligare är det för 
hjärnan på sikt. Personer som får kvarstående problem efter 
cannabisrökning har oftast börjat tidigt i livet. 

Fakta 
Cannabis är samlingsnamnet för droger som utvinns ur plantan 
Cannabis Sativa. Produkterna som utvinns ur plantan är tre 
stycken: 

Marijuana - som är torkade växtdelar av plantan. 
Hasch - som är pressade växtdelar och kåda från plantan. 
Formas som kakor, ofta bruna, röd-eller gulaktiga. 
Hascholja – som man får om man blöter upp växten i 
kemikalier. En ovanligare form av cannabis. 
 
 Cannabis innehåller omkring 420 ämnen som förekommer 

naturligt i växten. Ca 60-80 av dessa påverkar psyket. 

 Det ämne som framkallar ruset kallas delta9-tetrahydrocannabinol 
och förkortas ofta THC. 

 THC är fettlösligt, vilket innebär att ämnet lagras upp i kroppens 
fettvävnad. Det bir höga koncent-rationer i kroppens fettrika 
organ, inälvorna och i hjärnan. Idag vet man var THC fastnar i 
hjärnan och därmed hur tankefunktionerna påverkas. 

 Det tar mellan 2 och 4 veckor innan allt THC utsöndras ur 
kroppen efter ett röktillfälle. Detta varierar dock från individ till 
individ. Om man röker cannabis regelbundet, kan utsöndringen ta 
mellan 1 och 3 månader. 

 Det räcker att röka cannabis en gång i veckan till var 14:e dag, för 
att man ska ha THC i kroppen jämt. Detta kallas kronisk 
intoxikation, och är ett tillstånd då kroppen konstant är påverkad 
av cannabis. 

 När kroppen är utsatt för kronisk påverkan av THC , drabbas 
framförallt hjärnans funktioner. Förmågan kan sättas ned olika 
kraftigt beroende på individ och rökningens omfattning, men de 
tankemässiga funktioner som drabbas mest är: 
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