
Góðan dag

Eftirfarandi er umsögn Embættis landlæknis um tillögu til þingsályktunar um notkun og ræktun 
lyfjahamps; 49. mál.

Embætti landlæknis hefur áður fengið umrædda þingsályktunartillögu til umsagnar. Þar sem til- 
lagan er endurflutt og engar nýjar forsendur eru fyrir breyttri afstöðu byggir þessi umsögn á fyrri 
umsögn embættisins.

Til að fá leyfi til markaðssetningar á nýju lyfi eða nýrri ábendingu fyrir notkun á áður þekktu 
lyfi þarf vandaðar rannsóknir. Þar er einkum um að ræða forklíniskar rannsóknir af ýmsu tagi 
auk klínískra rannsókna af 1. til 3. fasa. Þessar rannsóknir þurfa að sýna örugga verkun lyfsins 
við tilteknum sjúkdómi eða sjúkdómseinkennum í tilteknum sjúklingahópi og að aukaverkanir 
séu ásættanlegar þannig að lyfið geri meira gagn en skaða. Ef Lyfjastofnun Evrópu (EMA), eða 
sambærileg stofnun í öðru landi, samþykkir að niðurstöður rannsókna á lyfinu séu nægjanlegar 
að umfangi og gæði séu trygg getur lyfið fengið markaðsleyfi. Í þeim löndum þar sem kannabis 
(lyfjahampur) hefur verið lögleitt hefur löggjafarvaldið skautað yfir það vísindalega viðurkennda 
ferli sem hér hefur verið stuttlega lýst. Þetta hefur verið gagnrýnt og þykir sumum það gefa 
hættulegt fordæmi vegna þess að með því er verið að setja lyf á markað á pólitískum forsendum 
en ekki fræðilegum.

Gerir kannabis gagn?

Kannabis hefur verið prófað við miklum fjölda sjúkdóma og sjúkdómseinkenna en langflestar 
klíniskar rannsóknir eru of fámennar og skammærar til að þær staðfesti gagnsemi. Svo virðist 
sem kannabis geti gert gagn við langvinnum verkjum hjá fullorðnum (sem þáttur í verkjameð- 
ferð), við vöðvastirðleika hjá sjúklingum með mænusigg (MS), til að dempa ógleði og uppköst í 
tengslum við krabbameinsmeðferð og við flogaköstum hjá sjúklingum með sjaldgæf meðfædd 
heilkenni. Í öllum tilvikum eru til gagnreynd lyf sem gera a.m.k. jafnmikið gagn og kannabis. Í 
öðrum sjúkdómstilvikum ríkir óvissa um notagildi.

Í nýrri skýrslu frá Evrópsku eftirlitsstofnuninni EMCDDA kemur fram að fyrir meirihluta þeirra 
sjúkdóma sem vísað er til að kannabis geti haft áhrif er annað hvort engan eða takmarkaðan 
árangur að sjá í klínískum rannsóknum. Bent er á þörf á frekari rannsóknum.

Hvað þarf að rannsaka?

Í frumum líkamans eru þekktir tveir viðtakar fyrir kannabis CB1 og CB2. Ýmislegt er vitað um 
þessa viðtaka en einnig er margt á huldu og mjög mikilvægt er að rannsaka það betur. Í 
hampjurtinni eru fjölmörg virk efni, virkust þeirra eru tetrahýdrókannabinól (THC) og kanna- 
bidíól (CBD) en bæði eru á markaði hérlendis í lyfinu Satvex. Þessi tvö efni hafa að sumu leyti 
eins eða svipaðar verkanir en að öðru leyti mjög ólíkar eða jafnvel andstæðar verkanir. Í jurtinni 
(m.a. háð jurtahluta og ræktunaraðstæðum) getur bæði magn THC og CBD og hlutfallið milli 
þeirra verið mjög mismunandi en það flækir málin allverulega og gerir oft samanburð milli rann- 
sókna erfiðan. Eins og áður hefur verið nefnt vantar tilfinnanlega klínískar rannsóknir sem eru 
betri en þær sem birtar hafa verið, þ.e. með betri tilraunahögun (e. experimental design), stærra 
úrtaki og sem ná yfir lengra tímabil. Þá þarf að fylgjast með rannsóknarniðurstöðum um áhrif 
lögleiðingar kannabiss, sem verið hefur með ýmsum hætti í mismunandi löndum og athuga hvaða 
samfélagsleg áhrif lögleiðing hefur haft á t.d. börn, unglinga og umferðarslys. Slíkar rannsókna- 
niðurstöður eru þegar farnar að berast og búast má við fleiri niðurstöðum á næstu árum.

Niðurstöður rannsókna (National Survey on Drug Use and Health) gefa til kynna að í þeim 
fylkjum Bandaríkjanna þar sem kannabis hefur verið lögleitt að hluta eða öllu hafi notkun aukist 
í öllum aldurshópum.

Eftir fáein ár ætti að vera komin traust reynsla af lögleiðingu kannabis í BNA og Kanada og þar 
með betri gögn til þess að byggja umræðuna um þessi mál hér á landi. Óskandi er að vísindamenn 
þeirra landa sem lögleitt hafa kannabis beri gæfu til að gera vandaðar vísindarannsóknir á virkni 
efnisins á mismunandi sjúkdóma.

Hefur kannabis alvarlegar aukaverkanir?



Alvarlegar aukaverkanir vegna kannabisneyslu hafa verið vel þekktar áratugum saman og nýjar 
hafa komið í ljós á síðustu árum. Nýlega hefur verið sýnt fram á að vitsmunaskerðing vegna 
kannabisneyslu er að öllum líkindum alvarlegri og algengari en áður var talin og sama má segja 
um geðrof eða sturlun. Algengasta og áhrifamesta aðferðin til að koma virku efnunum THC og 
CBD í líkamann er að reykja jurtina. Þessum reykingum fylgja sömu hættur og við tóbaksreyk- 
ingar og ber þar hæst hættan á krabbameini og lungnaþembu. Aðrar algengar aukaverkanir eru 
m.a. þreyta, hjartsláttartruflanir og svimi.

Er kannabis ávana- og fíknilyf/efni?

Kannabis (einkum THC) uppfyllir helstu skilmerki fyrir ávana- og fíkniefni enda hefur mikið 
verið rætt og ritað um kannabismisnotkun (e. cannabis use disorder, CUD) og meðferð við 
kannabisfíkn. Ef heimiluð yrði framleiðsla og notkun kannabis til lækninga má gera ráð fyrir að 
hluti framleiðslunnar verði notaður sem vímuefni og vandséð hvernig hægt verður að skilja á 
milli notkunar til lækninga og sem vímugjafa.

Góður árangur hefur náðst í að minnka notkun unglinga á vímuefnum undanfarin ár eins og sjá 
má í íslenskum rannsóknum á notkun ungmenna á ólöglegum vímuefnum (Rannsóknir og grein- 
ing). Leiða má að því líkur að sá árangur sem náðst hefur, muni minnka við lögleiðingu kannabis. 
Þá er vert að benda á andstöðu í samfélaginu en könnun var gerð á vegum Embættis landlæknis 
í árslok 2012 um viðhorf og neyslu Íslendinga á aldrinum 18-67 ára. Samkvæmt henni voru 78% 
svarenda andvígir því að neysla kannabis yrði gerð lögleg hér á landi. Svipaðar niðurstöður sjást 
í könnunum MMR (sjá heimild 6).

Niðurstaða

Áður en hægt er að taka upplýsta afstöðu til kannabis til lækninga þyrfti að framkvæma ýmis 
konar rannsóknir eins og lýst hefur verið stuttlega. Ekki er í neinu tilviki hægt að fullyrða að 
kannabis geri meira gagn en skaða og þess vegna eru ekki læknisfræðilegar forsendur til þess að 
mæla með slíkri notkun.

Helstu niðurstöður nýjustu rannsókna, m.a. frá EMCDDA8 og Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni 
2015, sýna að enn liggj a ekki fyrir afgerandi niðurstöður um virkni kannabis til lækninga. Því er 
þörf á frekari rannsóknum á áhrifum kannabis til lækninga ásamt kostnaðargreiningu til að meta 
virknina með hliðsjón af skaðlegum áhrifum á einstaklinga og samfélag. Þó umræðan geti verið 
gagnleg mælir Embætti landlæknis ekki með því að leyfa notkun og ræktun lyfjahamps í lækn- 
ingaskyni að svo stöddu.
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Nausea and vomitmg associated with 
cancer chemotherapy

Cannabmoids Weak Few studies testmg against newer, more effective 
anti-emetics.

Newer chemotherapy regimens produce less nausea. 

Lntle evidence available about use m other types of 
nausea

Appetite stimulant in patients with 
AIDS-related wasting

Dronabinol/THC Weak Fewer AIDS-related cases available to treat now 

Little evidence available about use to stimulate 
appetite m people with other conditions

Muscle spasm m patients with multiple 
sderosis

Nabiximols Moderate Patients report reductions, but more limited impact 
on cllnician ratings.

CNCP. mcludmg neuropathic pain Cannabis and 
cannabmoids

Moderate Small (but statistically significant) effect compared 
with placebo

Palliative care for cancer Cannabinolds Insufftclent Larger, betterdesigned trials are needed

Intractable childhood epilepsy CBD Moderate Evidence for use in adjunctive therapy in people wlth 
Dravet or Lennox-Gastaut syndrome.

More studies are needed to look at dosage. 
mteractions and use In people with other forms of 
epilepsy

Other medical uses, such as sleep 
disorders. anxiety disorders, depression, 
degenerative neurological disorders. and 
mflammatory bowel disease

Cannabis or 
cannabinoids

Insufftclent Some evidence for short-term effects m some 
conditlons (e g sleep dlsorders) but larger. better- 
designed trials are needed. with longer follow-up.
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