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Resten av livet



Vad vill du göra 
med resten av ditt 

liv?

Vad kan du göra för 
att uppnå de 

målen?



Hjärnan

… består av hundra miljarder hjärnceller



omdöme



Skillnader ”vuxenhjärna” 
och ”tonårshjärna” sitter i

prefrontala cortex 
Omdöme
 Impulskontroll
Beslutsförmåga
Samordningsförmåga
Förmåga att bearbeta komplicerade 

intryck



Olika droger från cannabis

Marijuana Hasch

Edibles (ätbar och drickbar)
THC- koncentrat

-----------------------------------------------------------------------------------



Cannabis innehåller bl.a.

 THC  
(delta-9-tetrahydrocannabinol) 
är den viktigaste rusgivande  
substansen.

 CBD 
(cannabidiol) ger inget rus. 
Skyddar mot 
skadeverkningar.



Varför är cannabis förbjudet?

1945 – 1961
Många utvecklingsländer  bl.a. 
Angola, Brasilien, Egypten, 
Indien, Iran, Mexico, Marocko,  
Sovjetunionen, Sydafrika, 
Tunisien rapporterade  till FN om 
stora problem med cannabis…



1961
… därför togs cannabis med  i 
FN:s Allmänna 
narkotikakonvention 1961 som 
en förbjuden drog (tillsammans 
med opiater och kokain).

Källor: FN-dokument: Commission on Narcotic Drugs. Report 1953. 8th session. 
30/3-24/4 1953. Suppl. nr 4. + Commission on Narcotic Drugs. 9th session, 
246th meeting. 27/5 1954. E/CN.7/SR246. + Commission on Narcotic Drugs. 
Report 1958., 13th session. 28/54– 30/5 1958. Suppl. nr 9. + Commission on 
Narcotic Drugs. Report 1963. 18th session. 29/4–17/5 1963. Suppl. nr 9.



FN-konventionen  bryts av 
allt fler länder

 Nederländerna genom sina coffee shops

 Uruguay  2013

 Kanada hösten 2018
-----------------------
 I USA har 10 delstater legaliserat



Den cannabis som förbjöds 1961

Batman 1966



Den cannabis som har legaliserats

Batman 2016



Hur har detta gått till?
 Lobbyverksamhet från idealister som gillar cannabis

 Folkomröstningar  för medicinsk marijuana 
finansieras av  miljardärer. George Soros, Peter 
Lewis m.fl

 En legal industri växer fram 

för medicinsk marijuana

 Idag: en enorm cananbisindustri som som påverkar 
politiker, medier och förnekar skadeverkningar





Jättestora cannabisodlingar



Påkostade 
reklamkampanjer



Planterade nyheter

Källa:  BDS Analytics is a center of knowledge and 
market research with expertise in the current legal 
cannabis market

http://www.bdsanalytics.com/cannabis-consumers-happy-campers/bdsanalytics.com


Jämför med tobaksreklamen 
på 50- och 60-talet



Cigarrettrökning och 
spädbarn = inga problem



Marijuana till gravida
= inga problem



Vilken 
information kan 
man lita på om 

cannabis?



Rätt svar: erfarenheter som 
provats genom vetenskap

Mest aktuell
National Academies
of Sciences, 
Engineering and 
Medicine (2017). 
Genomgång av 
10.000 studier från 
1999- 2016.



Cannabis och 
hjärnan



CB1 – receptorer
=cannabinoidreceptorer



Cannabinoidreceptorerna är en del av det 
endocannabinoida systemet som reglerar:

Hjärta
Matsmältning
Immunförsvar

Tänkande
Minne

Koordination
Belöning  

m.m.



CB1-receptorerna påverkas av

Kroppens egna cannabinoider: 
anandamid m.fl.= BRA

Cannabis = DÅLIGT

Syntetiskt cannabis:  ”spice”, m.m
= ÄNNU VÄRRE.



Vad skadas mest av 
cannabis?



Svar:
Tonårshjärnan

Alla andra hjärnor

Kroppsliga skador
Källa: National Academies of Science. The health effects of
cannabis and  cannabinoids 2017.



Sämre intellektuell förmåga

Bland annat:
Minnet
Intelligenskvot, IQ
Tidsuppfattning
Språkförmåga

→ sämre skolprestationer

Källor, bland annat: 
DuPont, RL. et al (2013). 
Americas drop out crisis.
The unrecognized 
connection to adolescent
substance use. Institute 
for Behavior and Health
(IBH) and Center on 
Young Adult Health and
Development (CYAHD). 
March 2013. Sid iii-iv.
Ur Big Marijuana 2015.



Oskar 18 år, 
cannabisrökare

”De biverkningarna som jag hört 
om, att man blir dummare, är sånt 
jag kan leva med. Jag anser mig 
själv  vara så pass skärpt att jag har 
råd att förlora lite grann. Men om 
man är dum från början och börjar 
röka cannabis, då kan man bli 
riktigt jävla dum.”

(egen intervju med Oskar dec 2010)



Fler skador på 
tonårshjärnan

Ej utvecklad frontallob  
(=”vuxenhjärna”)

2-3 gånger ökad risk för schizofreni
10 procent får psykoser
17 procent blir beroende
Ökad risk för annat missbruk
 Ett ”plattare” känsloliv 
Källa: National Academies of Science. The health effects of cannabis and  
cannabinoids 2017. Se även Big Marijuana 2018.

Barndom Ungdom Resten av livet



Victor, 24, f.d. cannabisrökare
”Den värsta skadan med cannabis är 
att det stora livsperspektivet 
försvinner. Du blir apatisk utan att 
fatta de själv, du tappar lusten och 
nyfikenheten att träffa nya 
människor, du tappar din livsenergi 
just i den ålder då du behöver den 
som bäst.”
(egen intervju med Victor 2010)



Inkörsportar till cannabis

Tillgänglighet
Tobak
Alkohol

Kompisar som använder
Nyfikenhet

Låg uppfattning om skador
Psykisk ohälsa



De flesta har aldrig använt cannabis

96 % av världens befolkning har 
inte använt cannabis senaste året.

Ännu färre har gjort det  bland 
svenskarna.

 I Sverige har mer än 80 % av 
pojkarna och  mer än 85 % av 
flickorna  i gymnasiet åk 2 aldrig 
rökt cannabis



Argument för att avstå

Fler förslag?



Två myter om cannabis

Mindre skadligt än 
alkohol

En bra medicin



Många fler unga får 
problem med cannabis 
jämfört med alkohol.
- trots att alkohol är 

vanligare. 



Beroendevård i Holland > 25 år

Key figures addiction care 2015, www.sivz.nl

Cannabis

AlkoholÖvrigt



Umeå behandling  skolungdomar



Wayne Hall
Drogforskare,
Australien:

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

Källa. Egen intervju 2011-05-24
Ur Big Marijuana 2018.



”Medicinsk” cannabis
= cannabis

1.Växten cannabis är inte godkänd 
som läkemedel i något land.

2.Samma drog som vanlig cannabis 
- och samma biverkningar.



3. Det finns läkemedel som 
innehåller THC och CBD (ej samma 
sak som cannabis eftersom de bara 
innehåller dessa ämnen.)

4. Dessa läkemedel har liten 
användning

5. Bättre sådana läkemedel kan 
komma i framtiden.

Ur Cannabis som medicin, 2017,



Tack för att ni 
lyssnade!

pelle.olsson52@gmail.com

www.pelleolsson.se
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