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Umsögn Krabbameinsfélags Íslands um þingmál nr. 49, tillögu til þingsályktunar um notkun og ræktun 
lyfjahamps.

Fram kemur í inngangi að tillögu til þingsályktunar um notkun og ræktun lyfjahamps að rannsóknir hafi sýnt 
fram á að lyfjahampur hafi raunverulegt notagildi, m.a. í meðferð gegn krabbameini, taugasjúkdómum og 
öðrum alvarlegum sjúkdómum.

Aðferðir til að nota kannabis og mismunandi form

Ýmsar aðferðir eru til að neyta kannabis og má þar helst nefna að reykingar efnisins, notkun gufutækja 
(vaporizer) og inntöku.

Eins og fram kemur á vefsíðunni: kannabis.is, hafa tveir kannabínóðar fengið samþykki lyfja- og 
matvælastofnunar Bandaríkjanna. Annað lyfið heitir Dronabinol (Marinol®) og er notað við ógleði og 
uppköstum í kjölfar krabbameinslyfjameðferðar, þegar hefðbundin meðferð ber ekki árangur. Þetta lyf er 
einnig notar til að meðhöndla lystarleysi og þyngdartap hjá einstaklingum með alnæmi. Hitt lyfið heitir 
Nabilone (Cesamet®) og er einnig notað við ógleði og uppköstum í kjölfar krabbameinslyfjameðferðar. Bæði 
lyfin eru seld í töfluformi. Þriðja lyfið, Nabiximols (Sativex®), er selt á munnúðaformi og er enn til rannsóknar í 
Bandaríkjunum en er samþykkt í Kanada og sumum löndum Evrópu gegn síbeygjukrömpum hjá MS-sjúklingum 
og gegn verkjum hjá krabbameinssjúklingum með langt gengið mein.

Rannsóknir

Í tillögunni sem er til umsagnar er vísað í tvær samantektarrannsóknir. Önnur er frá 2015 og fjallar að mestu 
um áhrif kannabis (hamps) á króníska verki þ.m.t. höfuðverk. Hin rannsóknin kom út árið 2013 og þar er lagt 
mat á margar útkomur og mismunandi sjúklingahópa. Í þessari samantektargrein hljóðar samantektin þannig 
að mögulega geti notkun kannabis í læknisfræðilegum tilgangi komið að gagni þegar venjuleg læknismeðferð 
hefur ekki virkað. Hins vegar segir einnig að algengar aukaverkanir séu af því að nota efnið sem geri það að 
verkum að það sé ekki góður kostur fyrir marga sjúklinga. Í greininni segir að notkunin hafi helst komið að gangi 
við meðhöndlun á verkjum og vöðvakrömpum en engu að síður þurfi að nota efnið með gríðarlegri varúð og 
lokaniðurstaða í greininni er að enn sé þörf á frekari rannsóknum á notkun kannabis í læknisfræðilegum 
tilgangi.

Í nýlegri tilkynningu frá National Cancer Institute (heyrir undir National Institute of Health) um kannabisnotkun 
segir að í Kanada sé heimilt að notað lyfið Nabiximols (Sativex) til að lina verki hjá sjúklingum með langt gengið 
krabbamein og sjúklingum með MS. Einnig segir að í Kanada, Nýja Sjálandi og nokkrum Evrópuþjóðum sé leyft 
að nota lyfið fyrir einstaklinga með MS til að minnka vöðvakrampa.

Mjög mikilvægt er að í sömu tilkynningu NCI segir að hvorki sé hægt að staðfesta jákvæð áhrif þess að reykja 
kannabis (hamp) til að glíma við einkenni sem koma til vegna krabbameins né einkenni sem koma til vegna 
læknismeðferðar eða aukaverkana hennar.
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Krabbameinsfélag Íslands leggur á það ríka áherslu að krabbameinssjúklingar hafi á hverjum tíma aðgengi að 
öllum bestu viðurkenndu lyfjum til að takast á við sjúkdóm og aukaverkanir. Ekkert mælir gegn því að 
heilbrigðisyfirvöld á Íslandi skoði hvort frekari notkun þeirra lyfja sem eru á markaði og notuð eru í ýmsum 
löndum gegn aukaverkunum sem krabbameinssjúklingar glíma við í kjölfar meðferðar sé fýsileg. Frumforsenda 
þess er hins vegar að lyfin hafi farið í gegnum allt það rannsóknarferli sem krafist er til að lyf séu viðurkennd og 
sett á markað og að staðfest hafi verið meiri gagnsemi lyfjanna en skaði af þeim.

Krabbameinsfélag Íslands leggst alfarið gegn því sem fram kemur í þingsályktuninni að nota kannabis til 
reykinga í læknisfræðilegum tilgangi þar sem ekkert í viðurkenndum ráðleggingum, til dæmis frá National 
Cancer Institute mælir með því.
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