
Medicinsk marijuana
- en väg till  legalisering

Föreläsning 2015 (2 x 45 min)

Pelle Olsson



Först lite cannabishistoria
För länge, länge sen: folkmedicin
 1950-talet: försvinner som läkemedel 
 1970-talet: Lester Grinspoon ”Marijuana the 

forbidden medicin”
 1975: Robert Randall får statlig marijuana
 1980-talet: AIDS + Dennis Peron, 

Kalifornien
 1993: NORML: ” …hävstång som ska föra oss 

vidare mot  legalisering.”



Historik, fortsättning
 1990-talet: Ethan Nadelmann, DPA och George 

Soros. Ett steg i taget:

normalisering –avkriminalisering -legalisering

 1996: Medicinsk marijuana legalt i Kalifornien

 2003: Medicinsk marijuana i Holland

 2000-talet: Kanada inför statliga licenser

 2000-talet: Fler länder inför medicinsk 
marijuana

 2009: Kommersialisering i Colorado

 Idag: Medicinsk  marijuana i 23 USA- delstater  



Wayne Hall
Drogforskare,
Australien:

”Propagandan för 
medicinsk marijuana 
är ett effektivt argument 
för dem som vill 
liberalisera cannabis-
lagarna.”

”Bevisen att cannabis 
har bra medicinska 
effekter är mycket 
svaga.”



Vad säger vetenskapen?
 Cannabis kan lindra illamående, smärta och kramper 

(vid MS) samt ev. vid epilepsi samt öka aptiten.

 Några källor:

*Harlod Kalant,  Amy Porath-Waller: Clearing the smoke
on cannabis CCSA  (Kanadensiska centret om 
drogmissbruk), 2012. 

* Nora Volkow et al. Adverse Health Effects of Marijuana 
Use. The New England Journal of Medicine, juni 2014.



Argument mot medicinsk cannabis
 Samma drog som vanlig cannabis. Biverkningar:

Beroende: 9 % , 17 % för unga

Pyskoser: 10 %

Schizofreni: 2-3 gånger ökad risk

Intellektuella skador, som är kroniska för unga

Hämmar utvecklingen av hjärnan

Trappsteg till andra droger

Lungskador

Fosterskador



Argument mot, fortsättning
 Svår att dosera

 Innehåller en mängd olika ämnen

 Patienten blir påtänd

 Inga läkemedel intas genom rökning

 Svaga bevis att den gör nytta

 Det finns  bättre läkemedel mot samma åkomma

 Det finns redan läkemedel som innehåller THC och 
CBD – ej rusgivande, liten användning



Argument för medicinsk marijuna
 Många tycker att de mår bättre

 Forskning visar på medicinska effekter

 Flera olika cannabinoider skulle kunna vara effektiva

 USA-regeringen bromsar/hindrar forskning 

 ”Inga biverkningar” 

 Andra läkemedel har också biverkningar



Rekommenderar ej medicinsk 
marijuana:
 American Medical Association

 American  Cancer Society

 American Glaucoma Society

 National Multiple Sclerosis Society

 American Society Addiction Medicine

 American Academy of Pedriatrics

 Canadian Society of Addiction Medicin

 British Medical Association



Legalisering i Colorado, USA 
 Cannabis regleras och beskattas som alkohol

 Medicinsk marijuana möjlig för alla åldrar

 Ca 700 affärer för recreational och/eller medicinsk 
marijuna

 108.000 personer (av 5 milj invånare)har ett Red card

 Cannabis har blivit Big Business









Regler för Red Card
 Gäller ett år i taget

 56 gram, eller mer, får tas ut varje gång ….

 …hur ofta som helst

 Ålder: 18 år och uppåt

 Minderåriga måste ha föräldrars tillstånd

 Alla som verkligen vill kan få medicinsk marijuana …

 …för vilka diagnoser som helst









Colorado efter 
cannabiskommersialisering 2009

 Fördubbling av antalet trafikdöda med cannabis
 Ökat ungdomsbruk (10,5 % av 12-17 åringar röker varje månad)
 Ökat antal akutbesök
 Ökat antal förgiftade småbarn
 Läckage till svarta marknaden
 Högre THC-halt i cannabis
 Cannabis i godis, kakor och drycker
 Ökad brottslighet
 Aggressiv marknadsföring

Men också:
 Skatteinkomster
 10.000 nya arbeten



Framtid för medicinsk marijuana

 Rökbar/naturlig cannabis blir aldrig ett läkemedel

 Nya  godkända läkemedel av vissa ingredienser i form 
av tabletter, pulver eller spray.



Folkomröstningar 4 nov 2014
 Oregon: legalisering

 Alaska; legalisering 

 Washington DC:  nästan legalisering

 Kalifornien: avkriminalisering

 New Jersey: avkriminalisering

 Florida: 57 % röstade för medicinsk marijuana

men det räcker inte för att införa det.  



Hur har detta blivit möjligt?

 Förespråkarna för marijuana

hade 9 milj dollar i kampanjbidrag

 Motståndarna hade 400.00 dollar



”Det finns inte samma driv-
krafter för oss som är emot 
droger av moraliska och hälso-
mässiga skäl jämfört med dem 
som är för laglig narkotika 
därför att de kan tjäna pengar 
på det.” 

Ben Cort , SAM
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