
LÆKNAFÉLAG
ÍSLANDS
lcelandic Medical Association

Nefndasvið Alþingis 
nefndasvid@althingi.is

Kópavogi 12. desember2018.

Efni: Tillaga til þingsályktunar um notkun og ræktun lyfjahamps, 49. mál, þingmannatillaga.

Vísað er til tölvubréfs Alþingis frá 19. nóvember 2018 þar sem óskað er álits Læknafélags 
íslands (LÍ) á tillögu til þingsályktunar um notkun og ræktun lyfjahamps, 49. mál á 149. 
löggjafarþingi.

LFm er að ræða þingmannatillögu um að fela heilbrigðisráðherra að undirbúa og leggja fram 
lagafrumvarp sem heimili notkun og framleiðslu lyfjahamps. Tillagan var áður lögð fram á 147. 
og 148. löggjafarþingi og er óbreytt nú.

LÍ gaf umsögn um tillöguna þegar hún var Iögð fram á 148. löggjafarþingi og vísar til þeirrar 
umsagnar. Fylgir hún hjálögð.

Fulltrúar LÍ eru að sjálfsögðu reiðubúnir til að koma til fundar við velferðamefnd Alþingis 
vegna þessarar þingsályktunartillögu, verði eftir því óskað.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjómar LÍ,

Reyi

Hjálagt: Umsögn LÍ frá 5. mars 2018.
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Kópavogi 5. mars 2018.

E fn i: Tillaga lil þingsályklunar utn notkun og nektun lyfjahamps, 18. mál, þingmannatíllaga.

Vfsað cr til tölvubrófs Alþingis frá 8. febrúar 2018 þar sem óskaö er álits Læknafélags íslands 
(LÍ) á  tiilögu til þingsályktunar um notkun og ræktun lyQohamps, 18. mál á  148. löggjafarþingi.

Um e r  aÖ raða þingmannattllögu um að fela heilbrigðisráöherra aö undirbúa og teggja fram 
lagafriimvatp sem heimili notkun og fraraleiöslu lyfjahamps.

í frumvarpinu felst aö lyfjahampur, kannabls, yröi Iöglegur undir yfuskyni læknisfnEÖilegs 
tilgangs. LÍ telur engin skynsemisrök mæla með þvi aö Iðgleiöa kannabis þó svo aö ýmis önnur 
lönd hafi ákveðið aö stfga það skref. M eö lögleiöingu lcannabis myndi aðgengi að þvf aukast 
Þá felst f lögleiðingu viðurkcnning á efni, sem hingað til hcfur veriö ólöglegt vfmuefhi og barist 
gegn sem slfku, m.a, f öllu forvamarstarfi roeðal ungmenna. Með lögleiðingu kannabis mun 
aðgengi aukast og  hætt e r  við að neysla þess myndi aukast aö sama skapi.

Framhjá því verður ekki litið að kannabis er ekki hættulaust efni. Fyrir lilega ári siðan birtist 
grcin 1 Læknablaðinu þar sem farið var yfir fjölmargar rarmsóknir sem skýra tengsl kannabis 
og geðrofs.1 Niðurstöður þessara rannsókna styöja ó tv ira tt nð nolkun kannabis sé sjálfstsöur 
áhættuþáttur fyrir geðrof og að öttum lfkmdum einnig fyrir þróun Iangvinnra geörofssjúkdóma 
eins og geðklofa. Ahættan eykst rocð tfðari neyslu. Þá sýna þessar rannsóknir aö notkun 
kannabis á unglingsaldri hefiir sterkari tcngsl viö geörof en neysla sem hefst á fúllorðinsaJdri. 
Niöurstaða höfunda e r

i ljósí þeinB gagna sem við bðfúm kynnt i þessari yfiriitsgrein teljura við afar mikilvægt aö auka 
þekkingu lækna, annarra heilbrigðisstétta og aimenntngs ó alvarlegum afleíðingum reglulegrar 
kannabisnotkunar hjá unglingum og ungum Fullorðnum, og ckki siöur á þeini staöreynd að 
það er ekki lixgt að spá fyrir um hverjir í hðpi notenda kannabísefha veikist illn og til lengri 
tíma

Embætti landtæknis hefur sent Alþingi ftarlega umsögn um tillöguna, sjá: 
http://www.aithmtti.is/altext/crindi/l48/148-41B.Ddf. L t tekur heilshugar undirþessa urasögn.

L t mælir eindregið gegn þvf að þmgsályktunartillaga um notkun og ræktun lyfjahamps verði 
samþykkt.

1 Amar Jan Jónsson, Hera BlrgisdóUir og Engilbcrt Sigurðsson „Eykur notkun kannabishxttu i  gcóroH og 
þróun geðkloftT* Læknablaóið, 9. (bL 2016, sjá: b t in / 'www.laekM bladid i s/tnlublud^Q i 4 'W criJ26 L og
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Fulltróar LÍ era að sjáifsögðu reiðubúair til að koma til fundar við velferðaniefhd Alþingis 
vegna þessararþingsálykliiíiaiTÍllögu, verði eftir þvf óskað.

VirðingarfyHst, 
f.b. stjórnar LÍ,

Reynir A rngrim sson/fonnaöur
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