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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar -  CBD í almennri sölu

Sýnt hefur verið fram á gagnsemi cannabidiol (CBD) sem viðbót við önnur flogaveikilyf við 
ákveðnum sjaldgæfum tegundum af flogaveiki (Lennox-Gastaut syndrome og Dravet syndrome). 
CBD hefur verið markaðssett erlendis sem lyf við þessum sjúkdómum undir nafninu Epidiolex og 
er ekkert sem mælir gegn því að slíkt hið sama verði gert á Íslandi.

Helstu rök fyrir að afnema takmarkanir á CDB eru eftirfarandi:
CBD er ekki vímugjafi og eru því engin rök fyrir því að flokka það sem ávana- og fíkniefni eða 
fíknilyf. Alþjóðaheilbrigðismálastofnun (WHO) telur að CBD eigi ekki að vera á lista þeirra yfir 
fíknilyf.

Það er ákveðin eftirspurn eftir CBD; það þurfa því að vera góð rök sem réttlæta bann við CBD. 
Heilbrigðisástæður sem taka af öll tvímæli um að banna eigi notkun CBD virðast ekki vera fyrir 
hendi í dag. Þó er Matvæla- og lyfjastofnun Bandaríkjanna (FDA) með ákveðinn fyrirvara og 
bendir á að CBD gæti valdið lifrarskaða, haft áhrif á umbrot lyfja, aukið áhrif slævandi lyfja og 
áfengis og fleira.

Helstu rök fyrir því að breyta ekki lagalegri stöðu CDB eru eftirfarandi:
Það er engin aðkallandi þörf á að leyfa CBD, ekki hefur ennþá tekist að sýna fram á neina 
gagnsemi CBD með góðum rannsóknum við sjaldgæfum tegundum af flogaveiki eins og að ofan 
greinir.

Ennþá vantar góðar rannsóknir sem sýna fram á skaðleysi CBD, t.d. hjá þunguðum konum, ungum 
börnum þar sem heilinn er að mótast o. s. frv.

Af orðalagi þingsályktunartillögunnar (að gera sölu á vörum sem innihalda CBD (cannabidiol) 
heimila í almennri sölu) mætti skilja að fyrirhugað væri að gefa sölu á CBD og vörum sem 
innihalda CBD algerlega frjálsa án takmarkanna eða eftirlits. Það hefur óvíða verið gert í 
heiminum. Í flestum löndum eru einhvers konar takmarkanir á sölu á CBD. Algengast er að aðeins 
megi selja CBD sem lyf. Í öðrum löndum þarf sérstakt leyfi til þess að selja CBD. Þá þarf að gæta 
þess að ekki sé of mikil mengun af THC í CBD, en THC hefur stundum fundist í t.d. CBD 
veipvökva (THC er hið virka efni í cannabis). Einnig þarf að fylgjast með að magn CBD í 
viðkomandi vöru sé rétt upp gefið en mörg dæmi eru um misbrest á því. Í Bretlandi er CBD 
skilgreint sem novel food  sem þýðir að það þarf að sýna fram á skaðleysi CBD áður en það er 
markaðssett og að fylgjast með að neytendum séu ekki gefnar villandi upplýsingar um CBD. FDA 
í BNA hefur ítrekað þurft að áminna söluaðila sem veita villandi upplýsingar um gagnsemi CBD.
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CBD hefur m.a. verið rannsakað m.t.t. kvíða og áfallastreituröskunar en ekki hefur tekist að sýna 
fram á gagnsemi CBD við því. Það hafa komið fram upplýsingar um að tiltölulega auðvelt sé að 
framleiða THC úr CBD.

Ágætt yfirlit yfir lagalega stöðu CBD í ýmsum löndum og lagaleg afstöðu Sameinuðu þjóðanna 
og Evrópusambandsins má finna undir leagal status á: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabidiol#cite note-fda11-26-19-78 Má nefna að 
Evrópusambandið flokkar CBD sem novelfood, sem þýðir að það þarf að rannsaka öryggi þess 
áður en það fær markaðsleyfi.

CBD gefur ekki vímu. Ekkert mælir gegn því að leyfa CBD sem lyf við Lennox-Gastaut flogaveiki 
og Dravet syndrome flogaveiki en mikilvægt er að vera á varðbergi gagnvart hugsanlegum 
aukaverkunum þar sem vandaðar rannsóknir á skaðleysi skortir þótt lyfið hafi vissuleg verið 
töluvert notað.

Ekki hefur verið sýnt fram á gagnsemi CBD við öðru heldur en fyrrnefndum tegundum af 
flogaveiki. CBD virðist vera fremur óvirkt efni hj á flestum einstaklingum og spurningin hvort eigi 
að leyfa það ellegar ei virðist ekki eingöngu taka tillit til læknisfræðilegra sjónarmiða heldur líka 
af því hvað mönnum finnst um cannabis efni yfirleitt. Ef íhugað verður að leyfa CBD þá þarf að 
skilgreina hvenær skaðleysi þess þykir nógsamlega sannað, við hvaða aðstæður á að leyfa það, 
með hvaða takmörkunum og hvernig eftirliti verði háttað m.a. varðandi hreinleika CBD. Einnig 
þarf að vera hægt að bregðast við ef nýjar upplýsingar um CBD koma fram.

Virðingarfyllst,

Andrés Magnússon,
yfirlæknir á sviði eftirlits og gæða
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