Mest yngre män får medicinsk marijuana
(publicerat i Narkotikafrågan nr 5/2013)
Colorado är en av 18 delstater i USA som godkänt medicinsk marijuana efter en
folkomröstning. Reformen har granskats av en expertkommitté i två rapporter som har
publicerats under 2013. Här presenteras resultat, slutsatser och rekommendationer samt vad
de olika delstatliga departementen svarat på kommitténs frågor.
Medicinsk marijuana infördes år 2000 i Colorado, som har 5 miljoner invånare. Tretton år
senare hade 108 000 personer fått ett ”red card”, som intyget kallas, för att få använda
marijuana för medicinska syften. Kriterierna är stränga på papperet; patienten ska lida av
vissa allvarliga sjukdomar, såsom cancer, glaukom (grön starr), hiv/aids. Även sjuklig
viktnedgång, allvarlig smärta, svårt illamående och ständiga muskelkramper kan godkännas.
I verkligheten hade bara 3 procent av patienterna cancer och 1 procent hade hiv/aids.
Däremot hade hela 94 procent fått den mer diffusa diagnosen ”svår smärta”. Medelåldern var
41 år och 68 procent av dem var män.
I rapport nr II som bland annat tar upp hälsodepartementets aspekter framkommer att
sammanlagt 903 läkare har rekommenderat medicinsk marijuana till sina patienter. Det är
alltså inte fråga om ordinationer som för riktiga läkemedel. Tolv av dessa läkare svarar för
hälften av alla rekommendationer. I topp på den listan ligger en läkare med 8400 marijuanapatienter. Ett genomsnittligt patientantal för en husläkare i USA är annars 2300 patienter – för
alla slags sjukdomar.
Vidare framkommer att rekommendationerna ibland är väldigt frikostliga. Rekordet var en
rekommendation på 501 cannabisplantor. En annan läkare rekommenderade 2,1 kg marijuana
till en patient.
Rapporten borde vara pinsamt avslöjande för alla som förespråkar medicinsk marijuana, men
den allvarliga kritiken som kommittén presenterar spelar knappast någon roll för patienterna. I
november 2012 röstade i Colorado igenom ett förslag om legalisering av allt bruk av
marijuana. Eftersom medicinsk marijuana är samma drog som vilken marijuana som helst
riskerar ett antal odlare och läkare svår konkurrens om kunderna.
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