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fritt från narkotika. 11)  

 

Den som röker 

cannabis löper mycket 

större risk att använda 

andra droger. 3) 

 

Cannabis- 

skador och hälsorisker 
 Cannabis är samlingsnamnet för marijuana och hasch och är beroendeframkallande. 1) 

 Är den vanligaste narkotikasorten i Sverige bland ungdomar och unga vuxna i Sverige, 

framförallt bland pojkar/män. 3) 

 Intas vanligast i form av rökning. 3) 

 Cannabis och dess effekter kan finnas kvar i kroppen i mer än sex veckor. 4) 

 Cannabis brukas i större utsträckning i samband med alkoholkonsumtion och då ökar 

hälsoriskerna. 1)   

 Ämnet THC (Tetra-Hydro-Cannabinol) ger mest ruseffekter. 10)    

Kortsiktiga effekter:  

- Mer impulsivt beteende. 10)   

- Sämre förmåga att analysera 1) och försämrad uppfattningsförmåga. 10)  

- Förhöjd puls, muntorrhet, ökad hunger och stora pupiller. 1) 

Psykiska skador 

Intellektuella funktioner försämras som till exempel: 5) 

- Minnet och bildminnet 5,1)  

- Språkliga förmågorna 5) 

- Lokalsinnet, tid- och rumsuppfattning 5,1) 

- Ökad risk för psykiska sjukdomar som panik och schizofreni 5,3) 

- Ökad risk för depression, ångest och självmordstankar 5)  

- Sämre på att reflektera över sig själv, sina åsikter och sina tankar 1)   

De försämrade funktionerna kan kvarstå även i vuxen ålder, trots att man slutat röka cannabis. 6) 

Fysiska skador av röken  

- Ökad infektionsrisk på grund av försämrat immunförsvar. 3) 

- Kronisk bronkit 3) 

- Fördubblad risk att drabbas av lungcancer jämfört med tobaksrök. 7) 

- Fosterskador som hjärnskador, då modern rökt cannabis under fostertiden 1)  

Hjärnans påverkan av cannabis 

- Ungas hjärnor blir mer påverkade av cannabis än vuxnas och är känsligare för 

skador. Cannabisen påverkar kritiska punkter i hjärnans utvecklingsprocess. 8) 

- Hjärnan är fullt utvecklad vid 23-25 års ålder. Utvecklingen av hjärnan 

fullföljs inte för de individer som rökt cannabis i tonåren. 9) 

Den som röker 

cannabis 1-2 gånger i 

månaden eller mer, är 

minnet, 

koncentrationen och 

inlärningsförmågan 

konstant försämrad 1) 
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