
Cannabis och dess påverkan på hjärnan



Cannabisreceptorer

• Upptäcktes i slutet av 1980-talet.

• När de aktiveras av THC eller kroppseget cannabis så dämpas
nervcellernas aktivitet.

• Cannabisreceptorer finns i hjärnan (CB1) och perifert (CB2).

• I hjärnan finns de i limbiska systemet, substantia nigra och lillhjärnan.



Cannabis påverkar hjärnan

Minskad kognitiv 
förmåga =

Störd perception
= sensoriska cortex

Försämrad minnesfunktion

Minskad rörelseaktivitet 
= Basala ganglierna

Störd koordination och 
tidsuppfattning= Lillhjärnan

Belöning och beroende= 
Belöningscentrum

Ångest och oro= 
Amygdala



Cannabis och hjärnan

• Högre grad av psykisk 
samsjuklighet

• Högre förekomst av bl a 
depression, panikångest, fobier 
och generellt ångestsymptom.
• Oklart orsak dvs hönan eller ägget

Efter långtidsanvändning

• Försämrat arbetsminne

• Motoriska effekter

• Ökad risk för schizofreni, psykoser

• Ungdomar särskilt utsatta
• Försämrade skolresultat

Jacobsen et al. Biol Psychiatry 2007, 
Hanna Brus Dagens Medicin 2017



Resten av kroppen

• akut försämrad 
koordination

Hjärnan påverkas

• Inhalation

• Tetrahydrocannabinol (THC) 
konkurrerar med 
kroppseget cannabis 
(endocannabinoider) om 
att binda till receptorerna 

• Längre effekt av THC än 
med kroppsegna 
cannabinoider

• Rus varar ~fyra timmar, 
men är intensivast inom 15-
30 minuter.

• problem med relationer till 
vänner, en partner eller 
familjen.

Sociala relationer

Cannabisruset



Hjärnans belöningssystem
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Cannabis, korttidseffekter

Akut användning

• Ökar dopamin i hjärnan

• Belöning

• Självadministeras inte helt självklart av alla 
djurslag, men ger positivt utfall i andra modeller 
för beroende
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Cannabinoider, verkningsmekanism
Anandamin (kroppseget), THC
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Dopamin ökar 



Cannabis- beroendeutveckling
• Risken ökar 

• hur ofta och när 
• ålder
• individuell sårbarhet

• Risken för beroende har uppskattats vara (1)

• en på tio bland dem som någonsin använt 
• en på sex bland ”ungdomsanvändare”
• en på tre bland dagliga användare 

1. World Health Organization (WHO), 2016. Executive editors; Wayne Hall, Maria Renström, Vladimir Poznyak. The health and 
social effects of nonmedical cannabis use. http://www.who.int/substance_abuse/publications/cannabis_report/en/# 

SvD 2019-05-08



Cannabis, långtidseffekter
Långtidsanvändning

• Effekter på belöning-, stress och känslokontrollerande och 
beslutsfattande

• Minskad motivation i beteendeanalyser

• Sämre minne

• Minskad funktion i PfCx, Frontalloben

• Minskad funktion i Hippocampus

• Problemlösning, logiskt tänkande, inte helt konklusiva resultat 

• Känslor, ångest. Mer att beforska!

• Förändringar i amygdala

• IQ är en riskfaktor snarare än ngt som påverkas

• Högre risk vid användning i unga år



Hypotes: THC gör hjärnan mer känslig för 
nikotin

Panlilio, L.V.; Zanettini, C.; Barnes, C.; Solinas, M.; Goldberg, S.R. Prior exposure to THC increases the addictive effects of nicotine in rats. Neuropsychopharmacology 38(7):1190-
1208, 2013

Råttor som 
förbehandlats med 

THC konsumerar 
mer nikotin



TMvGdv



Cannabis och dess påverkan på hjärnan

Ungdomar- en hjärna i utvecklingsfas

• Cannabis var den vanligaste narkotikatypen i Sverige 2021.
• Användningen är vanligare bland yngre och bland män. 
• I den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor rapporterade 3,3 procent av befolkningen (16–64 år) att 

de hade använt cannabis under de senaste 12 månaderna.  
• I åldersgruppen 16–34 år uppgav 7,8 procent av männen och 5,2 procent av kvinnorna att de använt cannabis 

under de senaste 12 månaderna.



Ålder som faktor

• Under fosterstadiet, 
barndomen och 
ungdomsåren omorganiseras 
hjärnan

• Många nya ”kopplingar” 
mellan nervceller – viktigt 
för utveckling

• Ungdomar har en minskad 
aktivitet i framloben => 
minskad impulskontroll => 
högre risktagande
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Hjärnskador under fosterutvecklingen

”Då cannabisämnet THC ockuperar cannabinoidreceptorerna bryts kommunikationen 
mellan nervcellerna, dessa kopplas ihop felaktigt och hjärnans nätverk utvecklas inte 
normalt. Ju mer omogen hjärnan är desto större blir skadan.”



Hjärnan utvecklas
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Tonårsråttor har ökat intag jmf med ”vuxna” 
råttor

Shahbazi et al 2007 PsychopharmacologySara Lindholm

tonårsråtta

vuxen 

Tonårsråttorna tar 
mer amfetamin än 

vuxna

Tonårsråttorna tar 
mer amfetamin än 

vuxna



Ungdomar tar mer risker, har låg impulskontroll och 
hög belöningseffekt

Hardin & Ernst: J Addict Med 2009 

Impulskontroll

Belöning



Beroendeutveckling
Hjärnan strävar efter balans och 
jämvikt

Sara Lindholm
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