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Cannabis sativa

Framstilles av cannabis sativa

Marihuana (bhang) - tørkede blader

Hasjisj (ganja, charas) - tørkede pressede 

blomster, kvae

> 480 forskjellige kjemiske komponenter

> 110 cannabinoider

De viktigst er 
-9-tetrahydrocannabinol (THC)
cannabidiol (CBD)
cannabinol (CBN)
tetrahydrocannabivarin (THCV)
Cannabigerol (CBG)



Medisinsk cannabis
Europa USA
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2737 f.kr. Kina: urinsyregikt, reumatisme, malaria, nedsatt hukommelse

1213 f.kr. Egypt: grønn stær, betennelser, hysteri, klyster

600 f.kr. India: oppkvikkende, forlenge liv, redusere feber, gi søvn, dysenteri

70 e.kr. Romerrike: øreverk, dempe seksualitet

200 e.kr. Kina: bedøvelse for kirurgi

1500-tallet Persia: dempe seksualitet

1800-tallet: smerter ved reumatisme, kvalme ved rabies, kolera og stivkrampe



Medisinsk cannabis: hva snakker vi om?

Cannabis

Ekstrakt (nabiximols)
Sativex®

Syntetiske cannabinoider
THC: dronabinol (Marinol®)
En lang rekke andre

Endogene ligander
Anandamid
2-AG
Syntetiske ligander (medisiner)
Antagonister (rimonabant; Acomplia®)

Endringer i nedbrytningen av 

anandamid
URB597 (FAAH-inhibitor)

Aktivistmeningen (USA)

Nyere meningsinnhold

Farmakologisk betydning
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Cannabis biokjemi oppdagelser og veien til medisinsk bruk

1964: ∆9-tetrahydrocannabinol (THC)

Det mest potente av > 80 
cannabinoider

1988: cannabis-reseptoren i hjernen 

oppdages

Kloning av reseptoren (CB1 og CB2 -
[og CB3?])
Man oppdager endocannabinoider

Endocannabinoider

Anandamider
2-Arachidonoylglycerol (2-AG)



Tilstander der det er relativt godt etablert 
at cannabis har en effekt

Kvalme hos cellegiftbehandlede 

pasienter

Smertelindring

Spastisitet og andre symptomer hos 

MS-pasienter

AIDS-relatert svakhet
Anoreksi/kakeksi

Grønn stær



Indikasjoner for medisinsk cannabis



Smertelindring
Tilstanden

Smertetilstander er meget utbredt
Fra milde tilstander til totalt invalidiserende
Del av mange alvorlige sykdommer

En plass for cannabis?
Mange studier
Ofte med god design
Gir bedre smertelindring enn placebo
Men ikke bedre enn andre smertelindrende midler (e.g. kodein)

Cannabinoids are no more effective than [e.g.] codeine in controlling pain and have depressant effects
on the central nervous system that limit their use. Their widespread introduction into clinical practice
for pain management is therefore undesirable

Campbell et al 2001 BMJ



Moderat evidens til støtte for bruk av cannabinoider i behandlingen av 

kroniske smerter og spastisitet

Lav evidens til støtte for bruk av cannabinoider i behandlingen av
Kvalme og oppkast på grunn av kjemoterapi
Vektøkning hos HIV-infeksjon
Søvnforstyrrelser
Tourettes syndrom

Assosiert med økt risiko for akutte bivirkninger
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Tilstander der man kanskje etter hvert får 
se medisiner utviklet fra cannabis

PTSD

ALS

Tourette

Alzheimers sykdom

Epilepsi

Schizofreni

Chrons sykdom

ADHD

Tilstander med kasus-rapporter
fibromyalgi, tremor, uro, nattblindhet, trikolomani, tardive dyskinesier, søvnapnoe, osv.
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Kan medisinsk cannabis løse opioid-krisen?

US økologiske studier: mer bruk/tilgjengelighet av medisinsk cannabis gir mindre opioid-
problemer.

Campbell, Hall, & Nielsen, 2018; Powell, Pacula, & Jacobson, 2018

Mindre morbiditet or mortalitet av opioider i stater med mer bruk av medisinsk cannabis
Bachhuber, Saloner, Cunningham, & Barry, 2014; Bradford & Bradford, 2016; 

Bradford, Bradford, Abraham, & Adams, 2018; Kim et al., 2016; Shi, 2017; Wen & Hockenberry, 2018

Brukere av medisinsk cannabis sier det fører til mindre bruk av opioider
Corroon, Mischley, & Sexton, 2017; Lucas & Walsh, 2017; Reiman, Welty, & Solomon, 2017

Medisinsk cannabis som en løsning på opioid-krisen?

Dårlige data, bare fra USA
Fisher, Jones, Hall & Kurdyak 2019



Kan medisinsk cannabis løse opioid-krisen?



Changes in point estimate and 95% CI of association between medical cannabis law and age-

adjusted opioid overdose death rate by the last year included in the analysis since 1999. 

Chelsea L. Shover et al. PNAS 2019;116:26:12624-12626

©2019 by National Academy of Sciences



Hva mener vi med medisinsk cannabis i 
denne studien?



Materiale og metode/problemstillinger

Alle personer i reseptregisteret som fikk minst en resept på opioider fra 
2013-2017 (flytting og død sensurert)

Hos disse alle resepter på Sativex®

Hvem har fått Sativex®? (hvor mange, hvor mye og når)

Hvor mange DDD opioider ett år før og ett år etter 1. Sativex® rp.?
Delt på de som har fått 1-2 rp (tilfeldig bruk) og de som har fått > 2 rp (jevnlig bruk)

Sammenligningsgruppe ikke fått Sativex®: begynt med opioider samtidig, 
matchet på kjønn, alder og mengde forskrevet opioider

Har noen klart å slutte med opioider?
Hva predikerer muligheten til å redusere



Possible opioid‐saving effect of cannabis‐based medicine using individual‐based data from the NorPD

Basic Clin Pharma Tox, Volume: 130, Issue: 1, Pages: 84-92, First published: 24 September 2021, DOI: (10.1111/bcpt.13660) 



Hva får man 
Sativex® for?

Ingen refusjon eller "annet"; 
569; 43 %

Kreft; 3; 0 %Nevropatisk smerte; 29; 2 %

Palliativ behandling; 10; 1 %

MS; 83; 6 %

spasmer; 623; 47 %

reumatisme; 5; 1 %
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Oppsummering egen studie

Omkring 100 nye opioid-brukere prøver Sativex®-brukere hvert år
Akkumulert bruksprevalens på ca. 200-250

Mange får ikke refusjon. Vi vet ikke hvorfor Sativex® brukes
En del for spasmer - mindre for MS eller nevrologisk smerte 
Men mange av dette er en del av MS-sykdom

De fleste endrer ikke bruken av opioider etter start med Sativex®

Sammenheng mellom antall rp på Sativex® og nedgang i opioider
= Antall rp Sativex® er et mål for effekt?

Reduksjon i opioidbruk er knyttet til
Antall resepter Sativex® (husk bare Sativex®-brukere)
Bruk av opioider (+), benzodiazepiner (-) og z-hypnotika (-)

Regresjon til gjennomsnitt?

HVEM HAR NYTTE AV CANNABINOIDER?



Oppsummering cannabis som 
smertestillende medisin

Kan forskrives av alle

Mer potente produkter av spesialister i sykehus

Kan også misbrukes, men klart mindre farlig enn opioider

Noen har effekt, men troen er større enn effekten

Noen har effekt, men vi vet ikke hvem

Er tidligere cannabisbruk en indikasjon?

Prøv
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