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Medical Marijuana



Cannabis sativa

 Innehåller ca 100 olika cannabinoider, varav THC 

(tetrahydrocannabinol) är den viktigaste psykoaktiva substansen. 

CBD annan viktig cannabinoid.

 Marijuana är torkade växtdelar. THC-konc. 3-15% (i entaka 

fall 20% - SKL 2008)               

 Hasch är kådan som pressats med olika växtdelar och 

bindmedel. (THC-konc. 3-15% - SKL 2008)

 Cannabisolja utvinns ur hasch eller marijuana med hjälp av 

lösningsmedel (THC-konc. 20-50%)



Farmakologi

 Det finns cannabinoidreceptorer i hjärnan och endogena 

cannabinoider, t.ex. anandamid, som är viktiga för bl.a. minne 

och inlärning 

 Det endocanabinoida systemet spelar viktig roll i hjärnans 

utmognad under tonåren

 Syntetiska cannabinoider – ingår i Spice





Ny studie om cannabis påverkan på IQ

 1037 ungdomar i Dunedin på NZ följdes mellan 13 och 38 års 

ålder

 Upprepade intervjuer om bl.a. cannabisanvändning.

 IQ mättes vid 13 (före cannabisdebuten) och vid 38 års ålder

 Vid 18 hade 52 st beroendediagnos. Ytterligare 92 fick det senare

 De som vid 18 bedömdes ha cannabisberoende uppvisade i 

genomsnitt 8 pkt lägre IQ vid 38 jmf med vid 13, även om de 

inte längre rökte 

 Senare diagnos visade ingen sänkning av IQ



Cannabis och psykoser (enl. Ramström)

 Höga halter THC ökar risken för psykos, liksom låga halter CBD

 Cannabisutlöst delirium – förvirring i samband med rus

 Cannabisutlöst toxisk psykos (cannabispsykos)

 Cannabisutlöst schizofreni

 Interaktion cannabispåverkan och manifest schizofreni



Är cannabis narkotika eller medicin?

 Är opium narkotika eller medicin?

 Och hur är det med amfetamin?

 Medicin/läkemedel

 Viktigt att skilja på:

 Cannabis (t.ex.marijuana och hasch)

 Cannabinoider – naturliga som utvinns ur cannabis, naturliga 

kroppsegna och syntetiska



Cannabis som medicin

 Finns dokumenterat första gången från Kina 2727 före Kr.

 Beskrivna effekter på smärta, illamående, aptitlöshet, 

spasticitet

 Pågår modern forskning på renframställda substanser

 Finns godkända läkemedel, t.ex. Marinol och Sativex



Exempel på godkända läkemedel

Marinol (THC)

Godkändes av FDA redan 1985 för behandling 

av 

 Illamående vid cellgiftsbehandling

Avmagring vid AIDS

Används inte mycket (måttlig effekt, mycket 

biverkningar)



Godkända läkemedel, exempel 2

Sativex (THC+CBD)

Munspray mot spaticitet vid MS – även godkänt 

i Sverige sedan december 2011

CBD motverkar hallucinogena biverkningar



Det cannabinoida systemet

Möjliga framtida läkemedel

 Agonister och antagonister 

 PTSD

 Depression

 Ångest 

 Epilepsi 

 Smärta 

 Hämning av nedbrytning eller återupptag av kroppsegna 

cannabinoider

 Mycket forskning återstår



Är marijuana/cannabis godkänt som 

läkemedel? 

 Myndigheter som godkänner läkemedel t.ex. Läkemedelsverket i 
Sverige och Food and Drug Administration (FDA) i USA ställer 
mycket höga krav för att godkänna läkemedel. T.ex.

 Substansen ska vara väldefinierad och kontrollerad, samma mängd 
ska ge samma dos 

 Den ska vara säker och effektiv.

 Administrationssättet ska vara säkert.

 Substansen ska ha prövats på försöksdjur och människa i flera steg.

 Tillverkningen ska vara kontrollerad

 Biverkningsprofilen ska vara väl beskriven, mm



Har FDA godkänt marijuana som 

läkemedel i USA

 Svar: Nej. 

 Tvärtom har FDA tydligt tagit avstånd från all användning av 

marijuana för medicinska ändamål

 Det är fortfarande förbjudet att inneha, överlåta och sälja 

cannabis enligt federal lag i USA

 Det är förbjudet att köra bil med cannabis i kroppen

 Företag har rätt att avskeda anställd som vägrar sluta röka 

marijuana även om vederbörande är en ”licensierad 

marijuanaanvändare”



Vad är det då som har hänt i USA?

 28 delstater, med början i Kalifornien 1996, har genom folkomröstning 
godkänt marijuanarökning för medicinska ändamål. (8 delstater har nu 
även röstat för legalisering av s.k. rekreationellt bruk)

 Kampanjerna för att driva igenom dessa lagförslag har varit 
välorganiserade och välfinansierade

 Man har t.ex. använt TV-inslag med gamla svårt plågade patienter och 
anhöriga som vittnat om hur marijuanarökning lindrat deras plågor vid 
svåra sjukdomstillstånd, och därmed vädjat till folks medkänsla.

 Motståndarna har inte haft en bråkdel av förespråkarnas ekonomiska 
resurser. 



Hur fungerar medicinsk marijuana i 

praktiken?

 Om en läkare anser att din sjukdom eller dina symtom skulle 
kunna lindras av cannabis kan han skriva en rekommendation på 
ett vanligt papper (ej recept) om detta.

 Vidare kan en anhörig eller vän utses till din vårdare.

 Därmed kan ni båda inhandla en viss mängd cannabis eller odla ett 
visst antal cannabisplantor och ni har rätt att inneha cannabis utan 
att lagföras inom den egna delstaten.

 Cannabis saluförs i särskilda butiker, s.k. dispensärer.

 Läkarens rekommendation räcker oftast i ett år oavsett om du 
tillfrisknar eller ej och kan med stor lätthet förnyas. 





 





Hur fungerar det i praktiken? - forts.

 Det sker ingen kontroll av hur mycket en enskild  patient 

odlar eller inhandlar. Man kan handla varje dag och på flera 

olika ställen.

 Det finns heller inget krav på uppföljning från läkarnas sida.

 Läkare som ställer upp på att skriva dessa rekommendationer 

annonserar i lokala tidningar, radio och TV

 Inte alla läkare ställer upp på detta. Vid kontroll av en 

dispensär fann man att >50% av alla rekommendationsbrev 

var utfärdade att 2 enskilda läkare



Antal registrerade patienter per 

läkare i Colorado

9% av Colorados läkare har registrerat sig  för att kunna rekommendera 

cannabis som medicin.



Forts.
 American Society of Addiction Medicine (ASAM) och flertalet 

andra läkarförbund i USA avråder starkt sina läkare från att 

rekommendera patienter att röka marijuana. 

 Därför att marijuana kan skada patienten

 Psykiatriska biverkningar t.ex. psykoser

 Beroendeframkallande

 Cancerframkallande. 4x fler carcinogena ämnen i cannabis 

jämfört med tobak

 Förbjudet enligt federal lag

 Läkaren är ej skyddad av sin försäkring

 Läkaren kan riskera att bli av med sin legitimation



Vilka är ”patienterna”?

 Ingen systematisk registrering men en genomgång  i 

Kalifornien visade att

 52% var under 30 år

 72% var under 40 år

 Vanliga diagnoser: sömnsvårigheter, ångest, depression, 

muskelsmärta

 Endast 2% hade diagnoserna cancer, glaukom eller hiv/AIDS, 

vilka är de diagnoser som tenderar att förekomma i 

annonskampanjerna inför omröstningarna.



Colorado – ett exempel

 Medical marijuana röstades igenom 2000

 2010 hade Colorado 99.599 registrerade användare = ca 2% 

av befolkningen; högst andel i mer välbärgade delar av staten 

- skidåkningsdistrikten

 94% hade registrerats på smärtdiagnos

 I Colorado fanns då 809 marijuana dispensärer, vilket är fler 

än Starbucks kafeér



Colorado – forts.

 Den stora ökningen av medical marijuana patienter skedde 
under 2009 då reglerna för inrättande av dispensärer 
luckrades upp

 Åldergränsen för medical marijuana är 18 år i Colorado

 Hur ser det ut bland yngre tonåringar?

 Mätning av marijuanarökning senaste månaden i high school, 
klass 9-12 visade en ökning från 19% till 30 % mellan 2008 
och 2010, vilket är en ökning med 58 %

 Skolrelegeringar p.g.a. droger ökade från 534 till 767 elever 
under samma period, en ökning med 44%





gGallupundersökningar av USA:s befolknings inställning 

till legalisering av cannabis 1969-2013



Antal personer med cannabis i blodet i 

samband med dödliga bilolyckor i Colorado 

och Washington 2012-2014
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Abstract: Recent reports show that fewer adolescents believe that regular cannabis use is 

harmful to health. Concomitantly, adolescents are initiating cannabis use at younger ages, and 

more adolescents are using cannabis on a daily basis. The purpose of the present study was to 

test the association between persistent cannabis use and neuropsychological decline and 

determine whether decline is concentrated among adolescent-onset cannabis users. Participants 

were members of the Dunedin Study, a prospective study of a birth cohort of 1,037 individuals 

followed from birth (1972/1973) to age 38 y. Cannabis use was ascertained in interviews at ages 

18, 21, 26, 32, and 38 y. Neuropsychological testing was conducted at age 13 y, before initiation 

of cannabis use, and again at age 38 y, after a pattern of persistent cannabis use had developed. 

Persistent cannabis use was associated with neuropsychological decline broadly across domains 

of functioning, even after controlling for years of education. Informants also reported noticing 

more cognitive problems for persistent cannabis users. Impairment was concentrated among 

adolescent-onset cannabis users, with more persistent use associated with greater decline. 

Further, cessation of cannabis use did not fully restore neuropsychological functioning among 

adolescent-onset cannabis users. Findings are suggestive of a neurotoxic effect of cannabis on 

the adolescent brain and highlight the importance of prevention and policy efforts targeting 

adolescents. 


