An Outbreak of Exposure to a Novel Synthetic Cannabinoid
To the Editor: Although early reports of expoure to synthetic cannabinoids described a beign course,1 with little need for emergency care,
n August 24, 2013, patients began to present to
enver emergency departments with severe sympoms after exposure to a novel synthetic cannainoid known locally as “black mamba.” The
olorado Department of Public Health and Envionment (CDPHE) was notified on September 3.
edical toxicologists and CDPHE epidemioloists developed a case definition and began propective monitoring with assistance from the
enters for Disease Control and Prevention. Recrds from poison control centers, care providers
n nonhospital settings, and law enforcement
ere reviewed. A total of 263 cases of possible
xposure to the synthetic cannabinoid that met
he CDPHE definition were identified statewide
or the period August 21 to September 19. Among
hese cases, only 15 had been identified by the
tate poison control call-in centers.
Among the 263 cases identified, there were
6 patients who presented to the emergency deartments at two teaching hospitals in Denver
nd Aurora. Exposure was confirmed by means
f patient history, bedside consultation, or laboraory analyses of products recovered from patients.
he majority of cases involved single-agent inestions; most patients were young men, and
ymptoms included altered mental status, tachyardia followed by bradycardia, and seizures (for
dditional details see the Supplementary Appenix, available with the full text of this letter at
EJM.org). The care of most patients was manged in the emergency department, but 7 patients
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required admission to intensive care units. T
outbreak then ended abruptly; only 10 cas
were reported at these two hospitals from Se
tember 13 to October 25.
Multiple product brands (Fig. 1) were recover
from patients through a joint effort by hospi
staff and law enforcement officials, and a co
sistent molecule was identified by the Denv
Police Crime Laboratory with the use of ma
spectrophotometry. The molecule, known
ADB-PINACA (N-[1-amino-3,3-dimethy-1-oxobuta
2-yl]-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide), was
novel synthetic cannabinoid. We are not awa
of any laboratory that can detect ADB-PINACA
blood or urine.
During this outbreak, exposure to AD
PINACA was associated with neurotoxicity a

Figure 1. Representative Sample of Synthetic Cannabi
noid Recovered from an Intoxicated Patient.
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Artikel på Accentmagasin.se om fynd presenterade i The New England
Journal of Medicine om skador av ADB-PINACA (jan, 2014)
Substanser under utredning — Folkhälsomyndigheten

Svensk författningssamling 1992:1554 Förordning (1992:155...

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskfor...
Svensk författningssamling 1999:58 Förordning (1999:58) om...

http://folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/tillsyn-och-reg..

Tr i v i a l n a m n

Ke m i s k t n a m n

Aktuellt
y ttrande

6-APDB

6-(2-aminopropyl)-2,3-dihydrobensofuran

Tills 2013/1401
(PDF-dokument,
21 kB)

25N-NBOMe

2-(2,5-dimetoxi-4-nitrofenyl)-N-(2metoxibenzyl)etanamin

Tills
2013/1655(PDFdokument, 21
kB)

AB-FUBINACA

N-[1-(aminokarbonyl)-2-metylpropyl]-1-[(4fluorofenyl)metyl]-1H-indazol-3-karboxamid

Tills 2013/876
(PDF-dokument,
57 kB)

AB-PINACA

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1pentyl-1H-indazol-3-karboxamid

Tills 2013/638
(PDF-dokument,
57 kB)

ADB-FUBINACA

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan2-yl)-1-((4-fluorofenyl)metyl)-1H-indazol3-karboxamid

1558/2014-1.1.3
(PDF-dokument,
21 kB)

ADBICA

N-(1-amino-3, 3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1pentyl-1H-indol-3-karboxamid

Tills 2013/1084
(PDF-dokument,
56 kB)

alfa-PBP

1-fenyl -2-(pyrrolidin-1-yl)-butan-1-on

Tills 2013/1085
(PDF-dokument,
21 kB)

alfa-PEP

1-fenyl-2-(1-pyrrolidinyl)heptan-1-on

Tills 2013/637
(PDF-dokument,
56 kB)

alfa-PVT

2-(1-pyrrolidinyl)-1-(2-tiofenyl)-pentan-1-on

Tills 2013/786
(PDF-dokument,
56 kB)

Allyleskalin

4-allyloxi-3,5-dimetoxifenetylamin

Tills 2013/1403
(PDF-dokument,
21 kB)

BB-22

1-(cyklohexylmetyl)-8-kinolinylester-1H-indol3-karboxylsyra

Tills 2013/1220
(PDF-dokument,
56 kB)

Bensedron

1-(4-metylfenyl)-2-(bensylamino)propan-1-on

Tills 2012/411
(PDF-dokument,

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskfor...

Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Förordning (1999:58) om förbud mot
vissa hälsofarliga varor

Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Förordning (1992:1554) om kontroll av
narkotika

Svensk författningssamling 1999:58

Svensk författningssamling 1992:1554

Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot
den tryckta versionen.

Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför
alltid mot (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Förordning
den tryckta versionen.
SFS nr: 1999:58
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1999-02-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2013:896
Tryckt version: pdf, utan ändringar (Lagrummet)
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet

Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika
SFS nr: 1992:1554
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1992-12-10
Omtryck: SFS 1993:784
Ändrad: t.o.m. SFS 2013:789
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet

Innehåll
Övergångsbestämmelser

Allmän bestämmelse

Innehåll

1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (1999:42) om förbud mot vissa
hälsofarliga varor. De uttryck och benämningar som används i lagen har samma betydelse i denna
förordning.

Övergångsbestämmelser

Hälsofarliga varor

Inledande bestämmelse

2 § De varor som anges i bilagan till denna förordning skall anses som hälsofarliga varor enligt
lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till narkotikastrafflagen (1968:64) och lagen
Underrättelseskyldighet
(1992:860) om kontroll av narkotika. De uttryck och benämningar som används i lagarna
har
samma betydelse i denna förordning.
3 § /Upphör att gälla U:2014-01-01/ Om Rikspolisstyrelsen eller Tullverket i sin verksamhet

iakttar något som tyder på att nya medel används för missbruksändamål eller att ändringar sker i
missbruksmönster av kända medel, skall myndigheten utan dröjsmål anmäla detta till Statens
folkhälsoinstitut. Förordning (2001:316).

Narkotika

2 § De substanser som anges i bilaga 1 till denna förordning skall anses som narkotika enligt
3 §/Träder i kraft I:2014-01-01/ Om Rikspolisstyrelsen eller Tullverket i sin verksamhet iakttar
narkotikastrafflagen (1968:64). Förordning (2006:273).
3 § Läkemedelsverket ska upprätta och kungöra förteckningar över narkotika.

något som tyder på att nya medel används för missbruksändamål eller att ändringar sker i
missbruksmönster av kända medel, ska myndigheten utan dröjsmål anmäla detta till
Folkhälsomyndigheten. Förordning (2013:896).

Läkemedelsverkets förteckningar ska avse både sådana substanser som anges i 2 §Tillståndsoch sådana
och tillsynsmyndighet
substanser som är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har
4 § /Upphör att gälla U:2014-01-01/ Statens folkhälsoinstitut får meddela tillstånd till hantering
biträtt. Förordning (2011:134).
för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa
hälsofarliga varor.

4 § För införsel och utförsel av narkotika krävs tillstånd i varje särskilt fall. Läkemedelsverket får
meddela föreskrifter om undantag från detta krav för narkotika som inte är föremål för kontroll
enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt. Förordning (2011:134).
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5 § Läkemedelsverket får, i andra avseenden än som anges i 5 a §, meddela föreskrifter om
begränsningar i resandes rätt enligt 3 § andra stycket lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
att utan tillstånd föra in narkotiska läkemedel i Sverige.

Sökningar på ADB-PINACA på internet visar på flera liknande substanser, ex
AKB48, vilket leder vidare till en Flashback-tråd om AB-FUBINACA som säljs
hos en svensk leverantör som samtidigt annonserar på Flashback. (jan, 2014)

Inga av de aktuella substanserna är klassade som narkotika i Sverige men
AKB48, 5F-AKB48 och APICA är klassade som hälsofarlig vara. AB-FUBINACA,
AB-PINACA, ADB-FUBINACA och ADBICA finns på Folkhälsomyndighetens
lista över ”substanser under utredning”. (jan, 2014)
Läkemedelsverket får medge undantag i särskilt fall från föreskrifter som meddelats med stöd av
första stycket. Förordning (2001:48)
5 a § En resande från en av de stater som har tillträtt eller anslutit sig till konventionen om
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Vad menar vi med internetdroger?
• Designerdrugs eller
• RC-droger, Research Chemicals, Legal Highs eller
• Rökmixar, syntetiska cannabinoider, hallucinogerner, katinon-derivat etc
• Preparat som på olika sätt förknippas med internet (försäljning,
marknadsföring etc)
• Preparat som till en början saluförs som lagliga preparat (sk legal higs)
även om de senare blir olagliga
• Nya psykoaktiva substanser, NPS
(den nya benämning som används av EMCDDA m fl numera)

278 nya substanser i EWS 2005–2013
42 jan-sept 2013

Nya Psykoaktiva Substanser

Spice / rökmixar

Centralstimulerande
Syntetiska cannabionider

Katinoner
Mefedron

BZP
MDPV

Metedron

Butylon

Metylon

Flefedron
4-FMC

Spice

Hallucinogerner

JWH-018
DOI
JWH-073
6-APB
Bonzai
Jamaican Gold
Jah rush

Nafyron

Krypton
Kratom

4-EMC

DXM
Tryptaminer

Vegas
Metoxetamin

AM-2201

4-MEC (4-MethylEthylChatinone)

BromoDragonfly

Opiater

4-Ho-Met

AM-694

5-MEO-DALT

STS-135

• Andra namn: Spice gold, Spice
silver, Spice diamond, Black
widow, Bonzai, Jah rush,
Jamaica, Jamaican Gold,
Jamaican spirit, K2, Vegas,
Duble Dutch, Boom, Remix,,
Jamaican Gold Extreme eller de
syntetiska cannabinoiderna
JWH-018, JWH-073, JWH-081,
JWH-200, JWH-250, JWH-398,
HU-210, STS-135, AM-694,
AM-2201
• Femte generationen? ABFUBINACA, AB-PINACA,
AKB48 m fl

AM-2233

Syntetiska cannabinoider / Spice / rökmixar
• Tillförselsätt: huvudsakligen genom rökning, vanligast genom rökning av
färdigberedd vara med syntetiska cannabinoider och växtmaterial, i en del fall
uppblandat med tobak, kan inmundigas som te, vissa uppgifter finns om
nedsväljning av växtmaterial (förfaringssättet kan dock framkalla kräkningar). Spice
kan ej injiceras.
• Ruseffekter: liknande cannabis med eufori, vid höga doser hallucinationer, ruset
kan vara upp till sex timmar.
• Biverkningar: röda ögon (konjunktivit), hjärtklappning, muntorrhet, uttorkning,
illamående, kräkningar, trötthet (”seghet”), panikångest, hallucinationer, förlorad
verklighetskontakt, tvångstankar, under efterfasen nedsatt minne.

• Skadeverkningar-risker: de fysiska skadeverkningarna är ofullständigt
kartlagda, eftersom beredningarna endast varit föremål för missbruk en kort
tid: de psykiska skadeverkningarna är av samma slag som för cannabis.

Rökmixar 2014

• ”Dagens generation spice är SKRÄP av flera anledningar: Det är kortare

rustider, snabbare toleransökning, mycket fler bieffekter och mycket högre risk
att överdosera på skiten som finns idag”. (citat på Flashback)
• Etablerad som missbrukssubstans på många orter och i olika grupper.
• Flera dokumenterade fall av skadeverkningar som hjärtsvikt, njursvikt,
kramper, stroke mm.

Mefedron & MDPV

Mefedron och andra syntetiska katinoner

• Andra namn: Krabba, 4-metylmetkatinon, Mcat, Meffe, Meow
Meow, Räka Plant-food,
badsalt, ”kannibaldrog”...

• Tillförselsätt: nedsväljning (ofta inlindat i toalettpapper), snortande ger snabbare
insättande effekter men kan upplevas som obehagligt p.g.a. slemhinneretande
effekter, kan rökas, injektion och rektal tillförsel har rapporterats.

• Andra syntesiska katinoner:
MDPV, Butylon, Metylon,
Metedron, Flefedron, 4-BMC,
4-FMC, 4-MEC (4methylethylchatinone), 4-EMC
(4-ethylmethcathinone) m fl

• Ruseffekter: eufori, förhöjd sinnesstämning, energikänsla med aktivitetsbe- hov,
stegrad empati med markerad välvilja mot andra människor, betydande likheter i
rusbilden med både amfetamin-kokain resp. MDMA, kraftigt vidgade pupiller,
upplevelse av intensifierade färger, synrubbningar, vid högre doser: sexuell
upphetsning och orgasmliknande kroppsupplevelse, hallucinationer, ruset kan vara 3
– 4 timmar efter en enstaka dos men för- längs ofta genom upprepad tillförsel så att
den totala rusperioden kan uppgå till 24 timmar.
• Skadeverkningar-risker: kramper, hjärtpåverkan, blodtrycksstegring, pulsstegring, temperaturstegring, uttorkning, medvetslöshet, enstaka dödsfall misstänks
ha samband med intag, ett dödsfall orsakat av mefedron rapporterades i Sverige
2009, hallucinationer, psykos (förvirring), depression och självmordstankar under
abstinens.

MDPV 2014

• Kannibal-drog... Ljungsbro-mordet mm

Drogerfarenheter.
Gymnasiets år 2. 2012/2013
Ungdomar som använder nätdroger - vilka är de? (CAN rapport nr 137)

Drogerfarenheter.,Gymnasiets,år,2.,2012/2013,

20

Gymnasiets år 2 (totalt)

• Etablerad som missbrukssubstans på många orter och i olika grupper.
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gång

Anv. cannabis
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Högkonsumtion
av alkohol

0

Röker dagligen/
nästan dagligen

• Västerås m fl orter har under perioder haft stort tryck på sina akutplatser
av patienter som missbrukar MDPV. Oftast etablerade amfetaminmissbrukare som bytt till MDPV under perioder.

Drogerfarenheter bland gymnasieelever totalt respektive bland
dem som använt nätdroger. Gymnasiets år 2. 2012/2013
Ungdomar som använder nätdroger - vilka är de? (CAN rapport nr 137)

Riskfaktorer för normbrytande beteenden bland gymnasiepojkar
totalt respektive bland dem som använt nätdroger. Gymnasiets år
2. 2012/2013 Ungdomar som använder nätdroger - vilka är de? (CAN rapport nr 137)
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Elever som använt nätdroger
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Riskfaktorer för normbrytande beteenden bland gymnasieflickor
totalt respektive bland dem som använt nätdroger. Gymnasiets år
2. 2012/2013 Ungdomar som använder nätdroger - vilka är de? (CAN rapport nr 137)

Det är OK för mina föräldrar att jag
röker cig./ dricker mig berusad/ röker
cannabis

De flesta av kompisarna röker/ dricker
sig berusade/ har provat narkotika

Föräldrar vet ej vilka kompisar man
umgås med

Missnöjd med förhållandet till familjen

Anv. "annan narkotika" ngn
gång

Anv. cannabis ngn gång

Hög-konsumenter av alkohol

Röker dagligen/ nästan
dagligen
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Utsatt för avsiktligt och kraftigt våld
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Mobbar andra
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Mobbas

25

Trivs ej i skolan

50

Skolkar ofta

50

Tillgänglighet
• Såklart kan man köpa droger på nätet, precis som man kan köpa av kompisar,
langare... Detta gäller såväl nya som gamla substanser.

100
Flickor (totalt), Gy 2

Flickor som använt nätdroger

• På frågan ”hur svårt / lätt skulle det vara för dig att inom 24 timmar få tag på hasch/
marijuana” svarar 29 % av eleverna i åk 9 och 43% av eleverna i åk 2 på gymnasiet
ganska lätt eller mycket lätt. (CANs rapport Skolelevers drogvanor, 2010)
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0

• I stängda forum på internet, mer som traditionell langning, förekommer försäljning
av alla typer av illegala preparat.
• Det är möjligt men olagligt att beställa substanser från utlandet som är legala där
men illegala i Sverige.
• Det är möjligt att köpa substanser som är lagliga i Sverige, men många av dessa
kan kan beslagtas och förstöras med stöd av den ny sk ”förstörandelagen”.

Risker med nya psykoaktiva substanser

Framtida utmaningar

1.Bara för att en substans är laglig att köpa / sälja / inneha så betyder inte
det att den är säker / ofarlig.

• Snabb lokal upptäckt för att få
snabb information

2.Kunskapen ökar hela tiden kring dessa substanser och det framkommer
mer och mer information om att det finns skaderisker, en del påminner
om de skador som kokain, ecstacy och amfetamin kan ge.

• Samverkan mellan olika
yrkesgrupper för att få tillgång till
bästa tillgängliga kunskap

3.Risker / effekter / skador kan vara försämrat omdöme, yrsel,
hjärtklappningar, ångest, kramper, temperaturstegring och dödsfall.

• Narkotikaklassning tar tid och
behöver resurser

4.Riskerna ökar om man samtidigt använder alkohol eller andra droger.

• Organiserad brottslighet och nya
psykoaktiva substanser...

• Varningskampanjer?
• Informationskampanjer?

5.Det finns risk att substanser som marknadsförs som lagliga innehåller
olagliga ämnen.

För mer information
Nicklas Kartengren,
nicklas.kartengren@mac.com
0708-636225
www.slideshare.net/kartengren

www.can.se
www.drugsmart.com
www.emcdda.eu

• Ökad kunskap och beredskap;
bland föräldrar, skolpersonal,
utbildningar för professionella etc

