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Cannabis sänker IQ 
Vilka slutsatser 

kan man dra av Dunedinstudien?



Cannabis (THC) verkar på på CB1 

receptorer i områden i  

hjärnan som är vitala för beroende,  

kognition, motorik och koordination



Ökade risker med cannabis under tonåren

• Psykosociala utvecklingen avstannar

• Ökad risk för bestående kognitiva störningar  
(ex. Pope et al 2003, Meier et al 2012)

• Ökad risk för utveckling av ångest och depression   
(ex. Hayathbakhsh et al 2007, Degenhardt et al 2012)

• Ökad risk för beroendeutveckling av cannabis och 
andra droger     

(ex. Lynskey et al 2003, Agrawal et al 2004, Ellgren et al 2007)

• Försämrad koordination 
(Cutano et al., 2013)
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Dunedinstudien: 

En framåtblickande studie av 1.037 ungdomar (på Nya Zeeland) 

som följts sedan 3-4 års åldern och sedan c:a vartannat eller vart 

tredje år har följt upp med intervjuer upp till 38 års åldern. De 

testades med avseende på IQ i 13-års åldern (1985 – 1986) och 

sedan när de fyllt 38 år (2005 – 2006). Från 18-årsåldern 

diagnostiserades de för cannabisberoende.

Madeline H Meier et al., PNAS 2012
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Dunedinstudien: 

Tidigare har man visat att frekvent och långsiktig 

cannabisanvändning har negativa effekter på tankeförmågan, 

dvs IQ. 

Detta bekräftas och förstärks av denna studie. Frekvent 

användande gav störst skada
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Dunedinstudien: 

Beror nedsättning av IQ (kognitiv förmåga) på  

cannabisanvändning eller av andra orsaker än cannabis? 

I denna studie har man lyckats sortera bort sådana 

faktorer (sjuklig sårbarhet, tobak, alkohol, narkotika)



Dunedinstudien eliminerar alternativa 

förklaringar

SOURCE: Meier et al., 2012
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Dunedinstudien: 

Är det särskilda områden i tankeförmågan som störs? 

Studien pekar på att det är en helhet av IQ som störs,  

inkluderande 

• arbetsminnet (att i nuet lagra och bearbeta information) 

• hastighet för genomförande av tankeprocesser,  

• varseblivning 

• resonemang 

• verbal fattningsförmåga
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Dunedinstudien: 

Är det särskilt risk att börja i unga år? 

Studien bekräftar att frekvent användning i unga år   

(tonåren) ger större risk för framtida IQ-försämring 



Större IQ-sänkning hos de som börjar

före 18 år 

SOURCE: Meier et al., 2012



Större IQ-sänkning hos de som före 18 år 

var beroende 

SOURCE: Meier et al., 2012



 

Ungdomar är mest utsatta

Ålder

% hos vilka

ett beroende

Debuterar

vid en given

ålder (enligt 

DSM-IV)

[NIDA]

De flesta debuterar  i unga år!
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Dunedinstudien: 

Är det inte kortare erfarenhet av studier och 

utbildning som gör skillnaden i IQ? 

Studien visar att försämringen är oberoende av   

utbildningslängden
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Dunedinstudien: 

Personer som känner de utfrågade och hade haft  med  

studieobjekten att göra under en längre tid (t ex lärare) och  

har ingått i studien och även de har oberoende noterat en 

försämrad kognitiv förmåga hos de frekventa användarna 

som ingick i studien
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Dunedinstudien: 

Vad händer om man slutar med att använda cannabis? 

Man såg ingen större skillnad mellan de som 

hade slutat 24 tim., en vecka, månader eller år
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Dunedinstudien: 

Sammanfattningsvis drar forskarna slutsatsen att deras fynd 

fo ̈rsta ̈rker hypotesen att anva ̈ndning av cannabis under 

ungdomsa ̊ren, na ̈r hja ̈rnan inte a ̈r fa ̈rdigutvecklad, kan ge 

upphov till neurotoxiska effekter. I sin slutkommentar ger de 

tyngd åt betydelsen av att ge tydlig information om dessa 

skadeverkningar inte minst na ̈r det ga ̈ller drogens effekter på 

neuropsykologiska funktioner som IQ. 



Faktorer som bidrar till utveckling av beroende

 

Genetiska variationer

(t ex DNA polymorfism)

Uppväxt, hem och skola

trauma och stress

Tillgänglighet 

och påverkan

Följderna av IQ-sänkning



Vilka slutsatser kan man dra?

Slutsatserna av Dunedin studien

 Den THC-halt som fanns i den cannabis  som tonåringar rökte 

på 1985 – 1995 ger upphov till sänkt IQ 

 Ett antal andra faktorer, som man ofta skyller på (andra droger, 

predisposition, etc) kunde sorteras bort

 Legalisering skulle ta inte bort drogens skade-effekter

 Legalisering med åldersgräns (t ex 18 år) skull  skapa en ny 

mycket sårbar målgrupp för den illegala handeln

 Legalisering (med ökad tillgänglighet för de yngre) skulle 

kunna passivisera en hel generation och kapa toppförmågorna



Hur ser framtiden ut….?



“If  Marijuana Were Legal I Would Be More Likely to Use It.”
(Percent of  High School Students Reporting They Agree Strongly or Somewhat, 2012)
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 Oftare intagna till akutmottagningar 

 De flesta anger att de sökt licens för smärt besvär

 Missbruk av andra droger vanligare  hos  M-card (c:a hälften 

av patienter med M-card missbrukar andra droger)

 Behov och förskrivning av psykofarmaka större hos M-card

Hur ser det ut för de som får medicinsk marijuana?

Individer kan söka ”medical card” (M-card) för att få 

marijuana förskrivning

“Medicinsk marijuana” (Minnesota,. USA)



Har vi inte lärt läxan

Från cigarett-rökning?

Passiv marijuana-rökning ökar THC-halten i 

blodet hos den som exponeras

Cigaretter      =>     Marijuana?


