
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett faktablad om Spice 
Spice är samlingsnamnet på ett stort antal syntetiska cannabinoider 
som framställs i pulverform. Drogerna framställs för att likna canna- 
bis (hasch och marijuana) men har mycket lite att göra med cannabis i 
sin ursprungliga form. Spice är istället en kemiskt framställd drog, 
som har mycket stark påverkan på den mänskliga hjärnan. Då det 
fortfarande är osäkert vad drogen innehåller så finns det inga 
konkreta svar om framtida skadeverkningar. 

 
De illegala tillverkarna ändrar ständigt sammansättningarna av Spice 
för att komma undan narkotikaklassning. På så sätt kan den öppna 
försäljningen av Spice på nätet fortsätta. Genom de drogtester som 
finns idag kan man endast påvisa en liten del av alla de varianter 
som finns. 
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Preparat och användning 
Spice intas genom rökning och har sålts på nätet sedan cirka år 2006. 

 

 
Spice levereras som ett pulver och ingen, förutom kemisten som 
framställt det, vet vad det innehåller. Koncentration, mängd och 
faktiskt innehåll varierar kraftigt i de preparat som säljs. Oftast 
blandar man slutprodukten själv. För att spicepulvret, det vill säga de 
syntetiska cannabinoiderna, ska bli möjligt att röka löses det upp 
med aceton och sprayas/blandas på tobak eller annat rökbart 
material. Det finns en stor risk att acetonet finns kvar i den mix som 
man röker, vilket medför skador på njurarna. 

 
Påverkan på människan 
Gemensamt för alla syntetiska cannabinoider är att de binder till 
särskilda mottagare i kroppen, så kallade cannabisreceptorer. Det har 
ännu inte utförts någon studie om vilka effekter Spice har på männis- 
kan, därför kan dessa enbart beskrivas utifrån användarnas rapporter 
och den kunskap som finns om den biokemiska processen. 

 
Beskrivna och upptäckta skadeverkningar 
vid akut rus 
• Högt blodtryck 
• Hög puls 
• Agitation/oro 
• Ångest 
• Panikanfall 
• Akut psykos och förvirring 
• Känsla av att inte få luft 
• Bröstsmärtor 
• Hjärtinfarkt 
• Kramper 
• Medvetslöshet 
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Beskrivna skadeverkningar efter en periods 
användande av Spice 
• Påverkar kroppens immunförsvar, vilket ger en ökad infek- 

tionsrisk och en förmodad ökad risk för cancer. 
• Metallsmak förekommer ofta. 
• Vid överdosering kan personen i fråga få näsblod, svimma och 

hosta blod. 
 

Andra bieffekter som liknar dem från cannabis 
• Eufori 
• Torr mun 
• Handsvett 
• Överdrivna hungerkänslor 

 
Tolerans och beroende 
Det vi hittills vet om Spice är att det skapar ett fysiskt och psykiskt 
beroende på kort tid. Abstinensen är kraftigare än den som uppträder 
vid beroende av hasch och marijuana. 

 
 
 
 

Spice och lagen 
En del av alla de syntetiska cannabinoider som finns är narkotikaklassade. 
Andra är klassade som hälsofarliga varor. Narkotikaklassningen pågår 
fortfarande. 

 
Läs mer på Folhälsomyndighetens hemsida: 
www.folkhalsomyndigheten.se 

 
 
 
 
 
 
 

Informationen är hämtad från Kunskapskällar’n, Göteborg Stads kompetenscentrum för 
frågor som rör alkohol, narkotika, dopning och tobak. 
www.socialutveckling.goteborg.se/kk   



 

 

 

 
 

Hit kan du vända dig för stöd 
 

Har du frågor, känner oro eller behöver råd och stöd gällande barn och 
ungdomars situation, vänligen kontakta: 

 

Socialtjänsten i Hällefors 
0591-643 20 (individ- och 
familjeomsorgen) 
Eller läs mer på 
www.hellefors.se   

  

 
 

Utöver ordinarie arbetstid finns social beredskap som nås 
genom polisen på 114 14 

 

 
Beroendecentrum för ungdomar 
Har du frågor, känner oro för ditt missbruk eller om du är förälder 
eller anhörig och känner oro för en ung människa i din omgivning 
– tveka inte på att kontakta oss! Du når oss på 019-602 10 00 eller 
besök oss på Slottsgatan 10, vån 4 i Örebro. Du hittar oss även på 
www.regionorebrolan.se  genom att söka efter beroendecentrum. 

 
Vid förgiftning 
Vid akut förgiftning ring 112 och begär giftinformation. Vid mindre 
akuta förgiftningar ring 08-33 12 31 eller läs mer på 
www.giftinformation.se    

 
För mer information, råd och stöd 
www.1177.se/orebrolan  
www.cannbishjalpen.se  
www.drugsmart.com   
www.tullverket.se   
www.lakemedelsverket.se  
www.can.se  

 
 


