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Jag kommer att prata om

Min egen bakgrund

Grundkunskaper om cannabis

Cannabis och hjärnan

Hur många använder?   

Cannabis och miljön

En bra medicin?

Legalisering

Vad vill DU göra med ditt liv?



Min egen bakgrund

Härnösand 1955



Umeå 1974



... Afghanistan, Uganda, Skottland, 

Jamaica, Kanada, USA , Holland …



Ny upplaga 
kommer strax



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 ev. mot skadeverkningar.



Gårdagens cannabis

Batman 1966



Cannabis idag

Batman 2016



Vilken källor om 

cannabis kan man 

lita på?



Rätt svar:

Forskning och som 

publicerats i veten-

skapliga tidskrifter.



Winston De La Haye
forskare, beroendeläkare

Kingston, Jamaica:

”Det finns ett 

vetenskapligt konsensus 

om cannabis.”



Aktuella forskningsgenomgångar



Allt annat är osäkra källor:

* Internet * Sociala medier * Kompisar

* Politiker

* TV-program

* Tidningsartiklar

* Cannabisrökare

* Debattinlägg

* Cannabisindustrin



Hjärnan

… består av hundra miljarder hjärnceller



Hjärnan utvecklas bakifrån och  

framåt från 0 till 25 år



Skillnader ”vuxenhjärna” 

och ”tonårshjärna” sitter 

i pannloben

Omdöme

Impulskontroll

Beslutsförmåga

Samordningsförmåga

Förmåga att bearbeta 

komplicerade intryck



Cannabis och 

hjärnan



CB1 – receptorer



CB1-receptorerna  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 (THC) = DÅLIGT



Vad händer  på kort och lång 

sikt när man röker cannabis?

Rus (ofta trevligt)

Hjärnskador (märks ej av brukaren) 

Samma kroppsliga skador som 

tobak (kommer långt senare)



Effekter på hjärnan

Försämringar av: 

Minne

 Tidsuppfattning

 Språkförmåga     



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. 

Sämre skol-
prestationer



Fler risker, särskilt för  

tonårshjärnan

 Outvecklad ”vuxenhjärna”  

2-5 gånger ökad risk för schizofreni

 3-4 gånger ökad risk för psykoser

17 procent blir beroende

Ökad risk för annat missbruk

Källa: National Academies of Science. The health effects of cannabis and  

cannabinoids 2017. Se även Big Marijuana 2018.



Andra sannolika risker

 sänkt IQ (intelligens)

självmord

 våldsbeteende

 fosterskador

 cancer

hjärt- och lungskador



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)



Kort sagt: 

Cannabis = värsta giftet 

för unga hjärnor



De flesta har aldrig använt cannabis

 96 % av världens befolkning har inte 

använt cannabis senaste året.

 Ännu färre har gjort det i Sverige.

 I gymnasiet åk 2 har 84 % av killarna 

och 88 % av tjejerna aldrig rökt 

cannabis.



Oo

Odling av cannabis 
kräver mycket el, 

vatten och växtgifter
= skadligt för miljön



Cannabis som medicin



Vad säger vetenskapen?

Cannabis kan
 lindra kronisk smärta 

 minska kramper (vid MS) 

 minska kramper vid epilepsi hos barn

 öka aptiten och minska illamående vid 
cellgiftsbehandling

 Några källor:

*Bertha K. Madras. Update of Cannabis an its medical use. 37th 
ECDD Agenda item 6.2, WHO. 2015.

• The National Academies of Sciences: The Health effects of
cannabis and cannabinoids (2017)

• Se även Cannabis som medicin, 2017 och 2020



”Medicinsk” cannabis

1. Växten cannabis är inte godkänd 

som läkemedel av någon 

läkemedelsmyndighet  i världen

2. Nordamerika:  all sorts cannabis kan 

vara medicin

Europa: striktare regleringar



3. Sativex och Epidyolex  är 
läkemedel som innehåller THC och 
CBD (ej samma sak som cannabis, 
läkemedlen innehåller bara dessa 
ämnen).

4. Dessa läkemedel har liten 
användning.

5. Bättre sådana läkemedel kan 
komma i framtiden.

Ur Cannabis som medicin, 2017 och 2020



PS . Kaffe har liksom cannabis vissa 

medicinska egenskaper, fast bättre
Förebygger/
minskar risken:
Parkinsons sjukdom
ADHD
Stroke
Diabetes typ 2
Astma
Ges till prematura barn

Skador:
Sömnproblem
Milt beroénde



PS 2.  Även all annan narkotika samt 

alkohol har medicinska egenskaper.



Vad händer när 

cannabis blir tillåtet?



2000: Medicinsk marijuana 

2010: 116.000 ”patienter”

2014: Legalisering 

Källa: Rocky Mountain High Intensity Drug Trafficking Area: The 
Legalization of Marijuana in Colorado: The impact. Volume 7. Sept 2020, 
samt Volume 8. Sept 2021.

Colorado, USA



Skatteinkomster



Bruket ökar i Colorado

33,21

22.12

2017/18

34,4 %
2018/19



Den illegala cannabismarknaden 

är större än före legaliseringen

192 kg

= 6,8 ton

= 6,9 ton)

= 5 ton

675 kg



Antal beslagtagna plantor



Fler stölder och våldsbrott än 

före legaliseringen



Trafikdöda  där trafikanten som orsakade 

olyckan testade positivt för marijuana



Fler sjukhusinläggningar relaterade 

till marijuana



Antal självmord med marijuana  i 

kroppen



Barndom Ungdom Resten av livet

Resten av livet



Vad vill du göra med 

resten av ditt liv?

Hur kan du bäst 

uppnå  dina mål?



Argument att avstå cannabis



Tack för att ni 

lyssnade!

pelle.olsson52@gmail.com

www.pelleolsson.se

www.drugnews.se

http://www.pelleolsson.se/
http://www.drugnews.se/

