
”Medical marijuana” och legalisering

Cannabis som medicin



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, Sativex 
och Epidyolex



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. 
Används inte mycket men en viss ökning 
ses senaste åren.

• CBD motverkar hallucinogena 
biverkningar



Epidyolex

• Rent CBD

• Godkändes i Sverige 19 september 2019

• Indikation: två ovanliga former av 
barnepilepsi

• Lennox-Gaustats syndrom
• Dravets syndrom 

• Oral lösning



Huvudförfattare Filip Gedin;

Vi hade med alla slags cannabispreparat: THC, enbart CBD och syntetiska preparat. 

Dessvärre såg vi ingen skillnad, varken mellan de olika preparaten eller i jämförelse med 

placebo.

N= 20 studier som omfattade 1459 individer med smärta…..



Cannabispreparat ska inte användas för smärtlindring i sjukvården. 

Evidensen för smärtstillande effekter är klena eller saknas helt. Samtidigt 

är riskerna stora för allvarliga långsiktiga biverkningar, framför allt psykoser 

och kognitiva störningar.

SLUTSATS

https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/smartaochreumatol

ogiskasjukdomar/smartaochreumatologiskasjukdomar/cannabisoversiktoch

varderingavevidenslagetvidsmarta.5.2455d22d1782a5640b995de9.html

Region Stockholms läkemedelskommittés 
expertgrupp för smärta och 
reumatiska sjukdomar 

https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/smartaochreumatologiskasjukdomar/smartaochreumatologiskasjukdomar/cannabisoversiktochvarderingavevidenslagetvidsmarta.5.2455d22d1782a5640b995de9.html




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?

• 31 delstater, med början i Kalifornien 1996, har genom folkomröstning 
godkänt marijuanarökning för medicinska ändamål. (21 delstater + 
Washingon DC har godkänt för ”rekreationell” rökning)

• 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. 

• (Uruguay och Canada har godkänt cannabis för medicinskt och 
rekreationellt bruk på federal nivå)



Hur fungerar medicinsk marijuana i USA 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. 
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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



Forts.

• American Society of Addiction Medicine (ASAM) avråder starkt alla läkare från att 
rekommendera sina patienter att röka marijuana. 

• Därför att marijuana kan skada patienten
• Psykiatriska biverkningar t.ex. psykoser, depressioner, suicid

• 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.





gGallupundersökningar av USA:s befolknings inställning 

till legalisering av cannabis 1969-2013
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