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Minskar förmågan till 
inre vilja 

Svårare att stå emot 
emotionella och 
stressrelaterade 
impulsgenombrott 

Beslut fattas med 
hjälp av yttre 
kontroll. Ansvar läggs 
där också

RISKTAGANDE = HJÄRNANS MOGNADSUTVECKLING
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PROBLEMLÖSNINGSFÖRMÅGA

http://www.astrazeneca.se/ansvar/sa
mhllsstd/grymt-fett--en-filmserie-om-
tonrshjrnan

KÄNSLOR
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Vad skiljer cannabis från andra 
droger?

THC, delta-9-tetrahydrocannabinol 

Fettlöslig  Kvar länge i kroppen –Aktiv 
cirka 72 timmar

• 50% borta efter ca 1 v, finns kvar i ca 6 v

• Ackumuleras vid regelbunden rökning 
(≥1gång/mån)  kronisk effekt!

Cannabis
Viktigaste verksamma substansen:
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 Vad kommer vi se för långvariga effekter i 

framtiden?...

Dagens cannabis har
förändrat innehåll

Cannabis förädlas att innehålla mer 

THC/mindre CBD

SKILLNADER

• 70-80 TALET

2-10 % THC

• TULLENS BESLAG

SVERIGE 2017

24% THC

LIKNAR
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•Bilkörning och effekt av cannabis

HJÄRNAN UNDER RUS
Förlängd reaktionstid med 
20-70%



2019-02-01

7

____________________
Maria Ellgren

Cannabidiol (CBD)
Finns i cannabis, motverkar THC-effekter

Akuta psykosrelaterade THC-effekter minskade av CBD
Zuardi A.W. et al. 1987, Morgan C.J.A. et al. 2008

Psykospatienter oftare rökt cannabis med hög THC-halt 
och låg CBD-halt 
Di Forti M. et al. 2009

 Skyddar mot cannabisinducerad psykos 
(schizofreni?)

Cannabisberedning med hög CBD-
halt gav lägre eufori och merbegär 
Morgan C.J. et al 2010

 Skyddar mot 
beroendeutveckling?

ÖVERVAKNINGS
KAMERA

ÖVERVAKNINGS
KAMERA
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Cannabis lurar hjärnan
Höjning

Normalt 
mående

Sänkning

Det aktiva ruset förändras över tid, det blir inte lika intensivt och 
starkt.

Sakta hamnar man under sitt egentliga mående och sinnesläge.  
Passivitet, nedsatt tankeförmåga och initiativlöshet.

I det kroniska ruset förändras och ”förvrängs” ens personlighet .
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SPRÅKET

Känslomässig 
förståelse

Andras och egen

Kvantitet/kvalitet

ÖVNING TIDSUPPFATTNING

Flexibilitet i tanken

• Kan inte delta i diskussioner med flera då hen endast kan 
koncentrera sig på en person i taget

• Samtal under de 2 första veckorna som 2 parallella 
järnvägsspår
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Förmåga att av delar sätta samman en 
helhet

• Händelser är isolerade företeelser

• Se en film och den är uppdelade i sekvenser man ser bara 
vissa delar och får därför inte ihop en hel film-livet

Orienteringsförmåga

• När du inte kan bestämma vad du hinner med under en 
viss tid är det lätt att bli stående

• Stå i en korsning med bil och ha väjningsplikt men inte veta 
om du hinner före den bil som har förkörsrätt

Ökad risk för ångest och depression

____________________
Maria Ellgren

• Daglig cannabisanvändning under tonåren kopplat till 
ångestsyndrom vid 29 års ålder, även om nu drogfri

• Hos de som fortsatt röka cb räckte det att röka ≤1 
gång/vecka

• Inga kopplingar mellan cannabisanvändning och depression
Degenhardt L. et al. Addiction 2012 108:124–133

• Frekvent cannabisrökning vid 21 års ålder var kopplat till högre
förekomst av ångest och depression. 

• Risken ännu större om cannabisdebut för 15 års ålder. 
(exponeringseffekt?)
Hayatbakhsh L. et al. Addiction 2012 108:124–133
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DUBBEL FUNKTIONSFÖRSTÅELSE

DROGENS 
FUNKTION

TRAUMA

ADHD

OMSORGSSVIKT

ÅNGEST

MOBBNING
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VAD PRATAR VI OM

THC CANNABIDIOL
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FAKTA
Beroendeutveckling

Intellektuell kapacitet försämras

Kognitiva funktioner nedsätts

Psykosrisk

Påverkar möjlighet att skapa ett 
effektivt beslutssystem
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Vad pratar vi om?

• Cannabisproducenten Acreage
Holdings är beredd att betala 
motsvarande 100 miljoner kronor 
för att få göra reklam under 
Super Bowl.

Men tv-kanalen CBS säger nej.

– Vi tillåter inte reklam för 
cannabis, säger en talesperson 
till USA Today.

En marijuanacigarett = en 100-
watts-lampa under 17 timmar
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I Kaiifornien 3% av 
hushållens elförbrukning

Ett hekto cannabis = 460 kg koldioxid

Mycket konstgödsel används = 
miljöförstöring 
(A Mills)

REFLEKTION SKRIV ELLER
PRATA MED DIN BÄNKGRANNE

• VILKA FAKTA HAR DU TIDIGARE STÖTT PÅ?

• HAR DU NÅGOT BRA SÄTT ATT BERÄTTA FAKTA FÖR UNGA?
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http://www.ostgotacare.se/utbildningar

Agneta Björck

agneta.bjorck@linkoping.se

referenser

• http://www1.psykiatristod.se/Psykiatristod/Psykiatriprogram
/Narkotikaberoende/Missbruk-bland-ungdomar/

• http://www.kunskapsguiden.se/missbruk/teman/alkoholmis
sbruk/Sidor/default.aspx

• http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-
unga/Teman/Yrkesintroduktion-for-socialtjanstens-barn-
och-ungdomsvard/Sidor/Default.aspx

• https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/integrerade-
verksamheter/

• https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10803-
016-2914-2.pdf
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https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publi
kationer/forskningsrapporter/antisocialt-
beteende-biologiska-och-psykosociala-markorer-
samt-psykiatrisk-samsjuklighet.pdf

https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publi
kationer/forskningsrapporter/begavning-och-
brottslighet-bland-svenska-manpdf

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/
Attachments/20778/2017-12-23.pdf

http://www.lansstyrelsen.se/VastraGot
aland/SiteCollectionDocuments/Sv/pu
blikationer/2017/2017-41.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25457227
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27551883/

https://www.sciencedaily.com/releases/2013/05/130514085
016.htm

https://echoconnection.org/post-traumatic-stress-
disorder-ptsd-medical-cannabis-and-cbd-research-
overview/

https://americanaddictioncenters.org/marijuana-
rehab/marijuana-abuse-and-ptsd/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037687
1618300127

https://www.ptsd.va.gov/professional/co-
occurring/marijuana_use_ptsd_veterans.asp

http://www.lakemedelsvarlden.se/cannabidiol-kan-ha-
effekt-pa-kanslominnet/
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