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Nú fer um heiminn bylgja áróðurs fyrir lögleiðingu kannabis sem löglegs fíkniefnis sem borin er uppi 
af hagsmunaaðilum sem hyggjast græða á sölu þess og að einhverju leiti af fólki sem haldið er 
tetrahýrdokannabínol-fíkn. Það ergjarna gert undir því yfirskyni að um gagnlegt lyf sé að ræða.

Kannabis á droga-formi er hvergi skráð sem lyf og er afar óheppilegt lyfjaform þar sem í því er blanda 
af mjög mörgum alkaloíðum, sem ýmist valda fíkn eða ekki og ekki einu sinni vitað hver áhrif þeirra 
allra eru.

Einangraðir hafa verið kannabínoíð-alkaloíðar úr plöntunni og eru þar helstir tetrahýdrokannabínol 
sem veldur vímuáhrifum og fíkn og svo kannbaídíol.

Á Bretlandi hefur notkun þessara efna verið leyfð sem óskráðra lyfja með því að sérfræðingar sem 
fengið hafa sérstakt leyfi frá lyfjanefndum spítalanna hafa getað ávísað þeim til ákveðinna sjúklinga, 
annars vegar til barna með sjaldgæf form flogaveiki, þ.e. Dravet-heilkenni og Lannox-Gastaut- 
heilkenni, hins vegar til fullorðinna til að koma í veg fyrir eða draga úr ógleði og uppköstum af völdum 
krabbameinslyfjameðferðar. Aðrir læknar hafa ekki rétt til að ávísa þessum lyfjum. Þetta er því á 
tilraunastigi og lyfin undanþágulyf. Á Bretlandi er einungis eitt kannabislyf skráð, Sativex® en það 
inniheldur bæði tetrahýdrokannabínol og kannabídíol. National Health Service mælir gegn notkun 
Sativex® þar sem kostnaður sé umfram gagnsemi (Do not offer Sativex to treat spasticity in people 
with MS because it is not a cost effective treatment). Þess má geta að aðilar tengdir stjórnkerfinu eru 
eigendur í framleiðslufyrirtækinu, GW Pharmaceuticals, í gegnum eignarhaldsfélög og 
fjárfestingarsjóði. Samtengt (sýntetískt) kannabínoíð, nabilón, hefur verið skráð í nokkrum löndum 
sem ógleðilyf fyrir sjúklinga í lyfjameðferð við krabbameini. Að jafnaði eru önnur, yfirleitt betri lyf 
fremur notuð, þótt þetta lyf geti stundum átt við.

Það er langur vegur frá að sýnt hafi verið fram á að ávinningur af þessum efnum sé meiri en skaðinn. 
Það er mjög langt á land að gerðar hafi verið nægilega margar klínískar rannsóknir til að unnt sé að 
draga einhverjar ályktanir um gagnsemi þeirra eða skaðsemi í samanburði við önnur lyf. Áður en lyf 
er skráð þarf það að hafa farið í gegnum margháttaðar klínískar prófanir (fasa 1, fasa 2 og fasa 3) og 
þótt það ferli sé strangt kemur iðulega fyrir að draga þurfi lyf af markaði sökum aukaverkana sem 
ekki komu fram í klínískum prófunum.

Bandarískar rannsóknir benda til að um 10% þeirra sem einhvern tíma nota kannabis verði daglegir 
notendur, og um 20-30% vikulegir notendur. Engar áreiðanlegar upplýsingar eru til um þéttni 
tetrahýdrokannabínols eða annara kannabínoíða í því sem dreift er á markaði, hvorki löglegum né 
ólöglegum [1].

Rannsóknir benda til að kannabisneysla á unglingsaldri sé sérlega hættuleg og leiði til aukinnar hættu 
á geðklofa [2]. Svo virðist sem kannabínoíð breyti sambandi milli taugafrumna í unglingum á
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sérstökum heilasvæðum sem vari mjög lengi. Þetta virðist ekki vera raunin þegar það er skoðað við 
tilraunir á fullorðnum dýrum [3].

í nýsjálenskri rannsókn kom fram að aukin notkun unglinga og ungmenna tengist ýmiss konar 
óheillaþróun síðar á ævinni, slökum námsárangri, lágum tekjum, að vera háður hjálp eða framfærslu 
félagsþjónustunnar, atvinnuleysi, slakri tengslamyndun og lakri lífsánægju [4]

Höfundar yfirlitsgreinar sem vitnað er til í frumvarpinu og fjallar um kannabis sem meðferð við 
síbeygjukrampa hjá sjúklingum með heila- og mænusigg (MS) segja í ályktunarorðum að þótt huglægt 
mat á létti einkenna virtist marktækt, þá hafi hlutiægt mat ekki sýnt fram á marktækan árangur [5].

Ályktun höfundar annarrar yfirlitsgreinar sem vitnað er til í frumvarpinu er sú að þrátt fyrir 
takmörkuð sönnunargögn og rannsóknir sem bendi til þess að kannabis og kannabínoíð hafi hlutverki 
að gegna í meðferð sumra höfuðverkjasjúkdóma, þá sé nauðsynlegt að gera slembiraðaðar klínískar 
prófanir því til staðfestingar og frekara mats [6].

Okkur er ekki kunnugt um að til sé nokkurt íslenskt lyfjafyrirtæki sem hafi fjárhagslega burði til að 
fara út í þróun og markaðssetningu nýrra lyfjaefna né heldur að neitt íslenskt lyfjafyrirtæki hafi uppi 
áætlanir um slíkt. Lyfjaþróun er mjög langt ferli sem krefst góðrar (dýrrar) aðstöðu og starfsmanna 
með mikla sérþekkingu, auk þess sem nægir fjármunir þurfa að vera fyrir hendi. Ef selja á eða 
yfirhöfuð framleiða lyf þarf að fara eftir lyfjalögum. Að leyfa ræktun og notkun svokallaðs 
„lyfjahamps" er því augljóslega fyrst og fremst sett fram í þeim tilgangi að leyfa sölu ávanabindandi 
vímuefnis. Heilsugæslan varar við afleiðingunum af því, versnandi lýðheilsu og miklum kostnaðarauka 
fyrir heilbrigðiskerfið.
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