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eCannabis – stöd och behandling på nätet

• Anonymt via droghjälpen.se
• Via 1177 om patient på Beroendecentrum (unga vuxna 

och vuxna)
• Pilot för eCannabis unga på Maria Ungdom under slutet av 

2019/början av 2020



Opioider
starkt smärtstillande

 Tramadol– syntetisk opiod som också fungerar som återupptagshämmare
av serotonin. Vanligt tillsammans med cannabis I visa grupper

 Fentanyl –stark syntetisk opiod (100 ggr starkare än morfin) smärtplåster, 
nässpray ”Drop dead” extremt svårdoserat

 Oxikodon,OxyContin – vanligare, preparatet bakom opiodepidemin i USA

 Heroin, Morfin, Kodein, (Citodon, Cochylana, Treo Comp), Metadon, 
Buprenorfin(Subutex)

 Ketobemidon(Ketogan, Ketamin)

 Loperamid (Dimor, Imodium)



Bensodiazepiner
Xanor, Iktoviril, Stesolid, Rohypnol,Temesta, Sobril,Apodorm

Används främst medicinskt vid ångest, sömnstörningar, kramper. Avsett för
korttidsbehandling

 Flest recept skrivs ut på vårdcentral

 Ökning av förskrivning till ungdomar/unga vuxna

 Olika lång halveringstid (ex Xanor korttidsverkande, Stesolid långtidsverkande)

 Går på samma receptorer som alkohol

Icke-bens med liknande effect;

 Stilnoct, Imovane, Zopiklon



Cannabis
Grönt, Brunt, Gräs, Lena, Ganja, Holk, Hövding, Joint, Joppe, 

Holk, Spliff, Zutt, Pura, Knarre, Feting, Gås, Maja, Femma, Weed, 
Blaza, Braj, Brass

Marijuana är torkade växtdelar. 

 Hasch är kådan som pressats med olika växtdelar

och bindmedel

 Cannabisolja utvinns ur hasch eller marijuana med 

hjälp av lösningsmedel



Andelen vuxna (16–84 år) som använt cannabis 
senaste 12 månaderna. 2016/2018.
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Cannabinoiderna är fettlösliga och lagras i

fettväven (kan mätas I urinprov upp till 30 dagar efter intag)

 Flera aktiva metaboliter

 Vilket ger både ett akut och ett förlängt rus vid 

regelbunden användning



Akut påverkan

fas 1: (utåtriktad) 15-45 min aktiv, fnissig, pratsam, 
röda ögon, överkänslig för ljus, hjärtklappning, 
torr i ögonen mun och svalg.

fas 2: (inåtriktad) aktiv i tanken – inåtvänd
musiklyssnande, videotittande, flummar för sig 
själv, stora tankar idéer, färger starkare, lukter
mer framträdande. (ca 3 timmar, vanerökare ca 
1 timma)



Förlängd påverkan

 Efter 4 timmar (vanerökare 1,5 -2 timmar) och framåt
beroende på hur mycket som finns lagrat i kroppen.

 Svårigheter att utnyttja sin fulla tankekapacitet, 
minnesstörningar, nedstämd, svårt att få saker gjort
(”amotivationssyndrom”)

”Man är så apatisk att man blir galen. 

Man vet att man kan pallra sig iväg till 

jobbet och klara av det men man har inte

orken och sätta sig på bussen utan

och ha fått ett bloss."



Förändringar styrka och innehåll

THC (delta9tetrahydrocannabinol)  

CBD (cannabidiol) 



Cannabis och psykos - studie

publicerad i LANCET i mars 2019. 

Studie på 11 platser i Europa och Brasilien. Man 

har under en femårsperiod samlat in data från 

psykiatrin på alla som insjuknat för första gången 

i psykossjukdom. 



Risk för insjuknande i psykos i relation till rökfrekvens och styrka på cannabis

Dagligt användande av hög THC-halt



- Geografiska skillnader. Högsta incidensen för psykosutveckling i Amsterdam, 

London och Paris. 

- Högre THC-halt i storstäder

- Daglig konsumtion och hög THC ökad risk

Resultat

- Daglig konsumtion av högdos 3,2 gånger ökad risk jmf med kontrollgruppen

-



Lansering av ny kunskapsöversikt om cannabis – Harmlös 

rekreation eller farlig drog?

Cannabis är en av världens mest använda droger. Frågor kring cannabis och dess effekter på hälsa och 
sociala förhållanden är mycket omdebatterade både i Sverige och internationellt.

Den 25 september bjuder vi in till ett frukostseminarium i Stockholm för att lansera 
kunskapsöversikten Cannabis: Harmlös rekreation eller farlig drog?

Medverkar gör bland andra författarna Anna-Karin Danielsson, docent i folkhälsovetenskap, 
Karolinska Institutet och Peter Allebeck, professor i socialmedicin, Karolinska Institutet samt överläkare 
vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting.

https://one-lnk.com/x1eU8mAXOcDY07QMP0Ay_kq7tt9iS6sucq4pOAD-iHZttcpbfzO3EdFPXyDENqyrbiV2pZNptFF70uulvO3LKaYxA/x1ePcFmVWGL9R9g-G3ktIYGwy9hKRG9CI83P8McbaWyezQQk4-ZreYQkulQjt2tjZoJjEeCYTnagVXdLk26FUqk3yJOab7xqIs7q7ae_a8iKo6oDavo7A6641fxCNsvlNS36M31fgdLUvxkXs3HI2G8AeYlaiCYXDknqswoQ9ai0sBKGDCaDXw2cIHb4IvlKpxZPIakVlI7YsBiLelUEA1-Pw/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://one-lnk.com/x1eU8mAXOcDY07QMP0Ay_kq7tt9iS6sucq4pOAD-iHZttcpbfzO3EdFPXyDENqyrbiV2pZNptFF70uulvO3LKaYxA/x1e50mhM9-Z1sFKuWk-3qMLXXiX91wSWS1VIA3N_ncyHfeebLxU3qrKVXr9sPi39yk_-6LaeRtY7C-AVtsnajvjRhL0Id2L0XD6N_wR5oE8Z6IbD-AWRNMphR8yfLVdb-6IPJw-g8ixCVZSZJ03vNW40D9Dd_dA-lDrYFaIg0qH-U25lrnbPfneXOIygls2yF-rNp7bZ-9WLPamXwEdcbM2ktpVarr2DdI_DZVyUst6-y02PZwi8NQG5aHP0NN3TOtM8nZV7KgFiJwkHQk4jmn1Yh0zksnzJ-gEjCQE1-M5ns0/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://one-lnk.com/x1eU8mAXOcDY07QMP0Ay_kq7tt9iS6sucq4pOAD-iHZttcpbfzO3EdFPXyDENqyrbiV2pZNptFF70uulvO3LKaYxA/x1eEAsPRaFW9-yDKJtGToUVEU0izehjfYE50rD3JYNZeNJ6ecM1FLnz6od-H1PAI2L8UKGpexvZu2x4TmvKEb1jLaIgU5ifY0hruWF9cHxJjLNkq3z2Kgyf5YIoC7GEPkIPmOT9OQo0834i7-kQ3Rj6F7arZr99eaR29b9J3UnTgiDUVGnuhDk-q_ySLEwb2rhObjo_fneYAaPAZ2kt3GnNApo1Ti4xixGPCq12CfCO5O4/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://one-lnk.com/x1eU8mAXOcDY07QMP0Ay_kq7tt9iS6sucq4pOAD-iHZttcpbfzO3EdFPXyDENqyrbiV2pZNptFF70uulvO3LKaYxA/x1exldOF721zlCNrQTi9H1C0-mIXWYciALjSrCPId20xXRmyuOm6KDTNV3wQ3nXSvcq9_78EjrJhWJkGx_lv3X2OVahA8GLU_sm8qecX311UKG0-sGMEYq6yGmJY6L41BZlwCYS7k4xQz3GoIvRWEhWpp7reaIHZdl8pOLYH77MfJDi-6dIMLI2-3xf9yfHZl0ih_nPg-hhAAqx8UlPo-acVtzNM_mKZM5zF2J7tevlQJk/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://one-lnk.com/x1eU8mAXOcDY07QMP0Ay_kq7tt9iS6sucq4pOAD-iHZttcpbfzO3EdFPXyDENqyrbiV2pZNptFF70uulvO3LKaYxA/x1e3qycZ2be-QQbyrC2k4wJ6qsEBnawxyALr55N581Y2-f2lZotW4r2PJF5x0d6CS16g3b_dtHaVJEVbc4Vi2dANK7vg36Y1yoRhtzMiYCVkCqlWTomAFF_lhQcJT5i6ABOOngKpctAZK0Ugal2uHf0xfbV36wFGL2MU5-K0hfGV3UDXNhhjeqgj3a2GYRoBs5zzz58GbC7NPEiEDse50denLUnmWjP56nUM0TAvBtm9QM/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://one-lnk.com/x1eU8mAXOcDY07QMP0Ay_kq7tt9iS6sucq4pOAD-iHZttcpbfzO3EdFPXyDENqyrbiV2pZNptFF70uulvO3LKaYxA/x1eudiJhy-whTuKMd8PaHlXMBO7hZQG7bBSy8i-tjrx9hsS6eHP-oqpq4dI2q4OuS3z2OK-3R5THIjCN1A75d--wdC6vWtXLaw5rU38XtghO-4RRHKGpPxA2HOqHFfGaErMgSbolBsAzELuGynicfLmDsOOAVr4fgPMbRH4ft2j-N8uoBj2CKy-ifdFgDKA8-kL1l_RrFWVVntcQIlUT02i3yznwRZFT-ZNB1zgcZlsHNc/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://one-lnk.com/x1eU8mAXOcDY07QMP0Ay_kq7tt9iS6sucq4pOAD-iHZttcpbfzO3EdFPXyDENqyrbiV2pZNptFF70uulvO3LKaYxA/x1eSFfkLnJn_7yX6pIbQvKOGt1g8YPl72dFHFRExyDenuft7iToRIyqxVOTHhR0bI5wJjnaKOr4EMmv9odsHlqX06Lu_7KceDyDxyjSLmnl8Q2ojDtn7YdhWBNXZJ5Y-HRXlgpZoiAajfX8ky_T9zDdQ7UpeR1FuhxUjm49X0-F0UrFQ9azjxgNntX5Jddvck1PVj_cP9Up770Mh-1UkfudZtVBS27pqbw2qzyhLZcrjB9j37GQpJ-5qT1qpZAJf_gn/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/




Cannabinoider och endocannabinoider –
binder till samma receptorer i hjärnan

Endocannabinoider (”kroppseget” cannabis”)

Ex Anandamid

• Psykomotorisk kontroll minne, sömn

• Subjektiv perception, hjälper oss att befästa fina ögonblick

• Utsläckning av negativa reaktioner vid ex PTSD, trauma osv

 Tomhets känslor efter cannabismissbruk kan bero på låg

Anandamidproduktion
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Tonårshjärnan

 Under tonåren skapas ”motorvägar”  i hjärnan för att
kunna sortera och strukturera information

https://www.youtube.com/watch?v=mdMhseyX0-0

 Påverkar beslutsfattande och risktagande

 Bromsar den naturliga identitetsutvecklingen från
ungdom till vuxen

https://www.youtube.com/watch?v=mdMhseyX0-0


The health and social 

effects of nonmedical

cannabis use

WHO publication on cannabis

Svensk kort sammanfattning på 

cannabisnatverket.se

Översättning av hela rapporten till 

svenska pågående arbete



Undvik argumentation!

 Det är värre med alkohol

 Man bir lugn av att röka

 Det är ju en naturlig växt

 I andra länder är det lagligt

 Alla röker cannabis

 Det är helt ofarligt

 Det används ju som medicin

 Ingen dör av att röka på



Varför sluta?



”What hashish gives with one hand it takes away with the other: that is to 

say, it gives you power of imagination and takes away the ability to profit 

by it” 

(Baudelaire 1860).

”Man dör inte av cannabismissbruk, men man försvinner som person” 

(Kerstin Tunving, 1986)



Frågor?


