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Barn og unge??

“Tunge” brukere??
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Total forbud

• Produksjon, distribusjon, salg, oppbevaring og bruk er 
forbudt

– De Internasjonale Narkotikakonvensjonene

• 1961, 1971, 1988

– Norge frem til 1990-tallet

• 1984: Straffeloven §162, øvre strafferamme for alvorlige 
narkotikalovbrudd heves til lovens strengeste straff 21 år

• Legemiddelloven §43 bruk/besittelse til eget bruk: bøter eller 
fengsel der strafferammen heves fra tre til seks måneder

• Legemiddellovens bestemmelser om annen befatning med narkotika 
enn bruk/besittelse til eget bruk, flyttes til straffeloven §162
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Nedkriminalisering
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Avkriminalisering

• Handling fjernes fra straffeloven, men 
fremdeles forbudt

– To europeiske modeller

• Nederlandske coffee shops

• Portugalmodellen



Nederlandske coffee shops

• 18 års aldersgrense
• Mengde

– Maks 5 gram per person per dag 
– Maks 500 gram på lager

• Salg av andre stoffer og alkohol ikke tillatt
• Ingen markedsføring eller reklame
• Ingen ordensforstyrrelse
• 1. januar 2013

– Kun Nederlandske innbyggere

• NB! Produksjon og omsetting av større kvanta fortsatt 
ulovlig 



Coffee shops, effekt på bruk?

• Ingen før- og – etter undersøkelser

• Vanskelig å skille ut effekten kun av coffee
shops, men

– Lavere debutalder for personer som bor i 
nærheten (Palali 2015)

– Bedre eksamensresultater uten coffee shop 
tilgang (Marie & Zolitz 2017)

– Økende THC innhold assosiert med et økt antall 
innleggelser i rusbehandling (Freeman et al 2017)



Portugalmodellen

• Ny nasjonal narkotikastrategi
– Som følge av krise og store samfunnsendringer

• Narkotikabruk definert som et helseproblem

• 13 tiltak
– Skadereduksjon, forebygging, behandling og 

avkriminalisering

– Politiet vil reagere på lovbrudd (<10 dagers forbruk)
• Rusavhengige (behandling) 

• Rekreasjonsbrukere (strengere-bøter)
– Ofte advarsel først, så møte for nemd (jurist, lege og 

sosialarbeider)



Hvilken effekt hadde 
Portugalmodellen?

• Ingen før- og etter undersøkelse

• Tallmaterialet av usikker kvalitet

• 13 tiltak

– Umulig å identifisere effekten av kun 
avkriminalisering



Hvilken effekt hadde 
Portugalmodellen?



Australia

• Skille cannabismarkedet fra andre markeder

• 1987: South-Australia

– Bruk, besittelse og dyrking av cannabis for 
personlig bruk straffes med bøter, uten oppføring i 
strafferegisteret (om boten blir betalt)

• Totalt 4 stater 

• 4 stater ikke endret lovgivningen



Effekt av avkriminalisering?

• Flere brukere?
– Kanskje, men ingen før-etter undersøkelser som kan måle 

direkte effekt (Pacula, 2010; Bretteville-Jensen & Williams, 2011)

– Effekten varierer
• Avhenger av land, aldersgrupper, organisering etc

• Økt forbruk?
– Nei (DiNardo og Lemieux, 2001; Williams, 2004)
– Ja (Saffer & Chaloupka, 1999; Damrongplasit et al.,2010; Farrelly 

et al., 1999; DeSimone & Farrelly, 2003; Pacula 2010)

• Færre slutter?
– Ingen studier har sett på slike effekter av liberalisering
– Redusert cannabispris kan forlenge brukerkarriere (van Ours og 

Williams 2007)
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Legalisering

• Regulert, lovlig produksjon og/eller frislipp

– USA: KUN Cannabis

• Fortsatt ulovlig under føderal lov

• Medical marijuana laws (MML)
1996 i California

• Recreational marijuana laws (RML)
2012 in Colorado and Washington



http://www.governing.com/gov-data/state-marijuana-laws-map-medical-recreational.html



Etiske og politiske spørsmål

• Uklare regulering, salg, og inntekt og
provision i mange lovforslag

• Amnesty for cannabisrelaterte dommer og
siktelser ?

• “Pot economy” hvem tjener på dette?





Bachhuber et al 2014 Medical Cannabis Laws and Opioid Analgesic Overdose 
Mortality in the United States, 1999-2010. Jama internal medicine



Akuttinnleggelser (barn)

Source:
Wang et al. (2016). Unintentional Pediatric Exposures to Marijuana in Colorado, 2009-2015;  JAMA Pediatrics. 
2016;170(9):e160971. doi:10.1001/jamapediatrics.2016.0971 





Several states now regulate/require labelling and packaging for edibles; child-
proof packaging 





Hvordan vil en avkriminalisering
påvirke arbeidslivet i Norge?



Hvordan vil en avkriminalisering
påvirke arbeidslivet i Norge?

• Debatt, media og internasjonale endringer

• Organisering

• Feil spørsmål??

• Folkehelseperspektiv

–Hvis økt bruk,

• hvordan møte dette i arbeidslivet?

• hvordan møte problematisk bruk i arbeidslivet?



Takk for oppmerksomheten!


