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Þar sem þingsályktunartillagan felur í sér fyrst og fremst undirbúning að lögum til að leyfa 
cannabis til lækninga, hvetjum við til þess að læknavísindin og lýðheilsuvísindin fái að leiða för 
stjórnmálamanna sem marka stefnu í almanna þágu.
Kannabisreykur sem lyf er ekki ráðlagður frá læknasamtökum eða sérgreinalækningum. Hann 
hefur ekki verið prófaður eða staðlaður til að geta sagt til um áhrif hans eða aukaverkanir. 
Samkennd með einstökum má ekki valda skaða fyrir lýðheilsu fjöldans.

THC með/án CBD í töfluformi eru skráð lyf í Evrópu og Bandaríkjunum og hefur verið skráð á 
Íslandi einnig, og veitir því möguleika á að nota sem lyf.

Við treystum því að stjórnvöld á Íslandi láti annars vegar læknisfræði og lækna segja til um 
æskileg lyf til lækninga; og hins vegar lýðheilsufræði um að segja til um hugsanleg áhrif 
breytinga á löggjöf og aðgengi vímugefandi efna, á lýðheilsu almennt og ekki síst ungmenna.

Stór áhrifavaldur eru hagsmunaaðilar sem selja kannabis (big pot -  cannabusiness). Rök sem 
fylgja þeim eru samkenndarrökin og dæmi um einstaklinga sem lýsa reynslu af lækningaáhrifum. 
Það er ekki nóg í umræðunni um hvað virkar sem lyf til lækninga.

Einnig væri æskilegt að skoða reynslu samfélaga af lögleiðingu lyfjahamps, og áhrifa þess á 
lýðheilsu, slys, áhrif á ungmenni o.m.fl. Lýðheilsudeild Embættis Landlæknis og einnig deildir 
innan háskólanna hafa sérfræðinga til að meta upplýsingar sem slíkar. Það þarf að liggja til 
grundvallar.

Ef hins vegar umræðan er um pólitíska ákvörðun, lögleiðingu vímuefnisins kannabis almennt, er 
umræðan önnur. Þá þarf að vega og meta kosti og galla þess, ávinning og afleiðingar, og þá má 
taka ákvörðun þar sem annað vegur þyngra en hitt.

Meðan umræðan er um kannabis til lækninga, þá þarf sama umhald, gæðakröfur og eftirlit sem 
gildir um lyf til lækninga almennt og er ekki stjórnmálamanna að taka af skarið eða dæma um 
notagildi þess.

Ítarefni, nokkur dæmi:
Mikið er til af rannsóknum á lækningamætti kannabis og flókið læknisfræðilegt mál að greina 
niðurstöður þeirra. Það ætti ekki að vera á herðum þingmanna að lesa úr svo sérhæfðu efni.



Stofnanir eins og NIDA www.drugabuse.gov hjá heilbrigðisstofnun Bandaríkjanna NIH, hafa 
m.a. sinnt því, einnig læknasamtök eins og ASAM www.asam.org, sjá: Public Policy Statement 
on Medical Marijuana. Yfirlitsgrein: nejm.org june 5, 370;23 2014; review article; Adverse 
Health Effects o f Marijuana Use; Nora D. Volkow, M.D., Ruben D. Baler, Ph.D., Wilson M. 
Compton, M.D. and Susan R.B. Weiss, Ph.D.

Stór þing margra opinberra samtaka hafa verið haldin til að komast nærri læknisfræðilegum 
ábendingum, áhrifum og mati á aukaverkunum eða skaða. Sjá t.d. Marijuana and cannabinoid a 
neuroscience research summit, mars 2016, NIH: NIDA, NIAAA, NCCIH, NIMH, NINDS 
https://www.drugabuse.gov/sites/default/files/briefmjsummitmeetingsummary.pdf

Á afmælisráðstefnu SÁÁ október 2017 var forstjóri NIDA dr Nora Volkow með eftirfarandi 
erindi um cannabis til lækninga: https://video.saa.is/videos/nora-d-volkow-director-of-the- 
national-institute-on-drug-abuse-2/

Yfirlæknir SÁÁ til áratuga, Þórarinn Tyrfingsson, segir hér frá stöðu kannabisfíknar á Íslandi, 
þar sem 5% úr árgöngum íslenskra ungmenna undir 25 ára hafa komið á sjúkrahúsið Vog vegna 
hennar. https://video.saa.is/videos/thorarinn-tyrfingsson-md-past-medical-director-at-saa-2/
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