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 Cannabis är den vanligaste s.k. Illegala drogen i världen

 Cannabis är nummer två, efter alkoholanvändning, -

huvudanledningen att personer söker behandling

Cannabis – vanligaste illegala drogen

http://www.who.int/substance_abuse/publications/cannabis_report/en/

http://www.who.int/substance_abuse/publications/cannabis_report/en/


Åk 9* Gy 2* Vuxna**

Cannabis 6 15 3,6

Kokain 1 2 0,9

Ecstacy 1 2 0,7

Amfetamin 1 1 0,5

Hallucinogener 1 2 0,4

Opiater 1 0 0,2

* Livsstidsanvändning

** Senaste 12 månaderna

Andel (%) som har använt olika preparat

CAN (2019)

www.can.se



https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2019/halso--och-sociala-

effekter-av-icke-medicinsk-anvandning-av-cannabis.html

Ett studiematerial som bygger på WHO-

rapporten från 2016 som översatts och 

uppdateras på Länsstyrelsens uppdrag och 

cannabis och dess effekter. Internationell 

forskning.

Länsstyrelsen Västra Götaland

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2019/halso--och-sociala-effekter-av-icke-medicinsk-anvandning-av-cannabis.html


Rad Tillståndet: Cannabismissbruk eller 
beroende
Åtgärder

Motivering Rek

D14 Kort intervention med motiverande samtal 
(MI) eller annan samtalsmetodik

..liten eller måttlig effekt på 
cannabisanvändning.

5

D15 KBT eller ÅP (tillägg av MI) eller MET .. har måttlig effekt på 
cannabisanvändning.

3

D16 Contingency Management (CoM) 
som tillägg till KBT, ÅP och MET

..liten tilläggseffekt jmf med enbart 
KBT, ÅP eller MET

7

D17 Webbaserad behandling ..liten effekt på cannabisan-vändning 
och begränsat vetenskapligt underlag

8

D18 HAP ..kan minska missbruk eller beroende 
av cannabis
Vetenskapliga underlaget otillräckligt.
Innehåller inslag av KBT och MI

6

Socialstyrelsens riktlinjer (2017)



Ett första steg:

 Har nått personer som har problem och som inte har sökt annan hjälp

 Alla som anmälde sig minskade sin konsumtion och sina problem



 Många slutar utan behandling. För de flesta unga är 

cannabisanvändning tidsbegränsad. 

 Kognitiv familjeterapi för tonåringar 

 KBT (Kognitiv beteendeterapi) 

 MET (Motivational Enhancement Therapy) (främst 

ungdomar)

 Psykosocial problemlösning terapi (PPS) (främst 

vuxna)

WHO-rapporten om behandling

Ingen farmakologisk behandling har visat på effekt 



 N=26  studier

 Studiepopulation: Vuxna och ungdomar med cannabisberoende i behandling.

 RCT studier (merparten läkemedel med placebo)

 Utfall: avhållsamhet, cannabisanvändning, behandlingsretention och abstinenssymtom

 Serotoninåterupptagshämmare (SSRI)* minskar INTE cannabisanvändningen eller 

förbättrar inte följsamheten i behandling 

* majoriteten



Antal schizofrenifall i förhållande  
till cannabiskonsumtion

50 000 män 18-19 år, undersökta 1969-70

Frågeformulär

- Rökning

- Alkohol

- Narkotika (vilka droger och frekvens)

(Andréasson et al, 1987)

Värnpliktsstudien



Psykiatriska skadeverkningar
(förvirringstillstånd, Schizofreni, depression, 

impulsivt våldsbeteende, etc.)

November, 2002

Risker



 Nyinsjuknade i psykos (18-64 år) 10 länder i Europa + Brasilien 

(n=901) och kontrollgrupp (n=1237) 

 Dagligt bruk av cannabis = 3,2 ggr förhöjd risk för psykos

 Cannabis med >10% THC = 4,8 ggr förhöjd risk 



The Lancet Psychiatry17 March 2020 Volume 7, Issue 4 (Cover date: April 2020)Pages 344-353

Syftet

Undersöka effekterna av: THC (hallucinogena effekter) + THC/ CBD (cannabidiol) - påstås ha 

antipsykotiska och antidepressiva egenskaper (”Friska personer”).

Metod

Tre databaser (MEDLINE, Embase, and PsycINFO) fram till maj 2019, n=517 studier. 

Inkluderade/kvalificerade

15 studier involverade THC och 4 studier med CBD/THC.

https://www-sciencedirect-com.proxy.kib.ki.se/science/journal/22150366


The Lancet Psychiatry17 March 2020Volume 7, Issue 4 (Cover date: April 2020)Pages 344-353

THC ökade symtom associerade med schizofreni + andra psykiska störningar jämfört med 

kontrollgrupper

Finns inga tydliga belägg CBD orsakar symtom associerade med schizofreni + andra psykiska 

störningar 

Finns heller inga tydliga belägg att CBD skulle lindra effekterna av THC

Resultatet visar att de potentiella riskerna som associeras med cannabis och andra 

cannabinoider som innehåller THC för rekreationellt eller terapeutiskt syfte.

https://www-sciencedirect-com.proxy.kib.ki.se/science/journal/22150366


Registerstudie 

 Behandlats inom sjukvården för cannabisberoende. 

 Danska befolkningen över 16 år mellan 1972 och 2016 (en period av 45 år)

 Strax över sju miljoner (n= 7 186 834)/ 50% kvinnor



 Frågeställning

Har andelen fall av schizofreni som kan relateras till cannabisberoende ökat över tid? 

 Hypotes

Trolig ökning eftersom användningen har ökat samt att styrkan i cannabis har ökat.

 Resultat

Andelen fall av schizofreni i samband med cannabisberonde har ökat 3- till 4-faldigt under 

de senaste 2 decennierna (från cirka 2% under perioden till 1995 till cirka 6% till 8% sedan 

2010)

Fortsättning:

Författarna

Dessa resultat indikerar att cannabisberoende är förknippat med en ökning av andelen 

fall av schizofreni



Ett år efter testat Cannabis…vanerisk 

12-17 år 10,7% uppfyllde kriterier för missbruk
(jmf 11,2% för opioider)

18-25 år 6,4% Cannabisberoende
(jmf 6,9% för opioider)

Beroenderisk



 Cannabis - mest använda illegala drog 

 Användandet i Sverige lägre än i många andra länder

 En viss ökning i Sverige under senare år

 Cannabisbruk - ökad risk:

För sjukdom i luftvägarna

Trafikolyckor och 

Lägre födelsevikt hos barn

 Framförallt påverkar cannabis funktioner som:

Motorik, kognition, snabbhet och koordination

 Regelbunden användning kan leda till beroende 

 Risk för kortvarig, akut psykos - känt sedan länge

Ökad risk för schizofreni och andra kroniska psykoser

 Cannabisbruk och sociala problem:

Lägre skolresultat

Problem på arbetsmarknaden och 

Behov av ekonomiskt stöd

https://forte.se/publikation/fk-cannabis/

2019



Databas: Europeiska databaser (rökstart, alkoholkonsumtion per vecka, cannabisbruk och 

beroende, kokain och opioidberoende) 

 Analysen (dubbelriktad mendelsk randomiseringstestning) av gatewayhypotesen visar att rökning kan leda till 

ökad alkoholkonsumtion, cannabisanvändning och cannabisberoende

 Omvänt kan cannabisbruk även leda till rökstart och hög alkoholanvändning

 Författarnas kommentar: med tanke på att tobaks- och alkoholanvändning vanligtvis börjar före 

droganvändning, kan dessa resultat återspegla en riskfaktor för cannabisbruk
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