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Sammanfattning 
Kronisk smärta är ett utbrett problem och konventionell farmakologisk 
smärtbehandling upplevs otillräcklig av många patienter. Medicinsk cannabis (MC) 
diskuteras idag som ett smärtlindringsalternativ, men mer forskning rekommenderas 
inom området för att fastställa riskerna förenade med kort- och långtidsbehandling. 
Syftet med litteraturstudien var att undersöka patienters upplevelse av MC 
som smärtlindrande behandling vid kronisk smärta. En induktiv ansats valdes, varav 
tre artiklar med kvalitativ ansats, sju artiklar med kvantitativ ansats samt en mixad-
metod artikel, inkluderades i resultatet. En analys av materialet genomfördes och 
teman med tillhörande subteman utformades. I resultatet redovisas olika aspekter, 
som påverkar upplevelsen av behandling med MC. Stigmatisering kring MC 
upplevdes förekomma från både omgivning och hälso- och sjukvårdspersonal. 
Reducerad smärtpåverkan, upplevd ökad livskvalitet och reducering av andra 
läkemedel var andra aspekter som redovisades, men även oönskade effekter av 
läkemedlet visade sig förekomma. Litteraturstudien visar att sjuksköterskor bör 
erhålla kunskap om läkemedlet, samt upplevelsen av det, för att kunna bemöta och 
informera patienter som efterfrågar denna behandling mot kronisk smärta. 
Sjuksköterskor behöver samtidigt vara medvetna om risker förenade med läkemedlet 
och arbeta proaktivt för att undvika att det hanteras fel och missbrukas. 
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Abstract 
Chronic pain is a widespread issue and conventional analgesic treatment is 
insufficient for many patients. Medical cannabis (MC) is discussed today as a pain 
management alternative but more research is recommended in the field to determine 
the risks associated with short-term and long-term treatment. The aim of this 
literature-based study was to explore patient´s experiences of MC as an analgesic 
treatment in chronic pain. An inductive approach was chosen, of which three articles 
with a qualitative approach, seven articles with a quantitative approach and a mixed-
method article were included in the result. An analysis of the content was conducted 
and themes with associated subthemes were designed. The result presents different 
aspects that affect the experience of MC as a treatment. Stigmatization related to MC 
was found to occur from both the surrounding sphere and healthcare staff. Reduced 
pain-intensity, increased quality of life and reduction of other drugs were 
reported. The literature study shows that nurses should acquire knowledge about the 
drug as well as the experience of it, in order to respond to and inform patients who 
request this treatment for chronic pain. Nurses also need to be aware of the potential 
risks of the drug with, for example, adverse effects and risk of further abuse, and 
work proactively to avoid this.  
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Inledning 
Kronisk smärta är ett utbrett problem, som medför negativa konsekvenser för både 
individ och samhälle (Breivik, Collet, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 2006). 
Patienter, som lider av kronisk smärta, upplever en negativ inverkan på sina liv 
relaterat till fysiska, psykiska och sociala aspekter (Cedraschi et al., 2013; Crowe et 
al., 2009; Dow, Roche & Ziebland, 2012; Gullacksen & Lidbeck, 2004; White & 
Seibold, 2008). Enligt International Association of Study of Pain (IASP, 2010) är 
tillgång till smärtlindring en mänsklig rättighet (IASP, 2010), men trots detta visar 
forskning att patienter med kronisk smärta inte erhåller tillräcklig smärtlindring 
(Breivik et al., 2006; IASP, 2010). Enligt Rhodin (2014a) anses opioider vara det 
mest effektiva behandlingsalternativet vid svår smärta, och används som basen för 
behandling av svår kronisk smärta (Rhodin, 2014a; IASP, 2018). Dock 
rekommenderas en aktsamhet vid förskrivning av opioider vid kronisk smärta och 
enligt senare riktlinjer bör behandlingen begränsas till att användas vid akut smärta 
eller i palliativt syfte (Dowell, Haegerich & Chou, 2016; IASP, 2018). Medicinsk 
cannabis (MC) är ett kontroversiellt ämne som idag debatteras i media och inom den 
medicinska världen huruvida det är lämpligt som behandlingsalternativ (WMA, 
2017). Då Förenta Nationerna (FN) Single Convention on Narcotic Drugs 1961 
kategoriserade cannabis som en klass 1-drog (UNODC, 1961), blev det problematiskt 
att användas som medicinsk behandling. En annan problematisk aspekt är att 
forskningen inom området anses ofullständig (NASEM, 2017), och MC, i sin 
växtbaserade form, har därmed inte blivit officiellt rekommenderad som 
behandlingsalternativ (WMA, 2017). Enligt svensk lag (SFS 1992:860) får cannabis 
användas i vetenskapligt och medicinskt syfte, och Läkemedelsverket (2017) har för 
närvarande godkänt ett enstaka cannabisbaserat preparat att förskrivas fritt av läkare, i 
Sverige. Den växtbaserade formen av MC är ej lanserat som läkemedel i Sverige, 
förutom på särskild licens (Läkemedelsverket, 2017), men om det skulle 
implementeras uppkommer frågeställningar som behandlar hur det i största mån kan 
förhindras att läkemedlet gör skada och leder till missbruk (Englund et al. 2017). Det 
innebär stora utmaningar för sjuksköterskan att, precis som med andra 
narkotikaklassade läkemedel, arbeta förebyggande och göra viktiga bedömningar. 
Några av sjuksköterskors viktigaste uppgifter är att lindra lidande och öka 
välbefinnande (Sandman & Kjellström, 2013; ICN, 2012). Bland dessa uppgifter 
ingår smärtbedömning och behandling som en central del (Hanna, González-
Fernández, Barret, Williams & Provonost, 2012). Sjuksköterskan fyller också en 
viktig funktion i att kunna informera och utbilda patienter angående 
smärtlindringsalternativ samt vara ett stöd och beakta patienternas värderingar i 
beslutsfattandet (Bruckenthal, Davis, O´Conner & Ware, 2011). Hälso- och 
sjukvårdspersonalens bemötande har stor inverkan på hur patienter väljer att 
kommunicera gällande sin smärta och kan påverka huruvida de känner stöd i sin 
behandling (Dow et al., 2012; Gullacksen & Lidbeck, 2004; White & Seibold, 2008). 
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Bakgrund 
Kronisk smärta 
Enligt NANDA (2015) definieras kronisk smärta som:  

Obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse i samband med 
befintlig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven som en sådan 
skada; plötsligt eller långsamt insättande med olika intensitet från mild 
till svår, konstant eller återkommande, utan förväntat eller förutsägbart 
slut eller med en varaktighet av mer än tre månader (Herdman & 
Kamitsuru, 2015 s. 523).  

Enligt Werner (2010) innebär akut smärta att smärta är övergående och upphör i 
samband med läkning av upphovsskadan. Kvarstår smärtan tre månader efter den 
beräknade läkningstiden av en vävnadsskada, klassificeras smärtan som kronisk 
(Werner, 2010). Uppkomsten av kronisk smärta har ofta sin grund i flera faktorer, 
som är beroende av varandra (Andersson, 2010). Förutom smärta, som kan bero på 
exempelvis trauma eller sjukdom, kan faktorer som kön, arbetssituation, och 
psykologi spela in (Andersson, 2010). Kronisk smärta är ett omfattande problem i 
världen och uppskattningsvis 20 procent av den vuxna befolkningen i industriländerna 
lider av kronisk smärta (Breivik et al., 2006). Enligt Breivik et al. (2006) påverkas de 
drabbade i stor utsträckning då smärtan exempelvis inkräktar på deras sömn, hindrar 
fysisk aktivitet, försvårar utförandet av hushållssysslor, påverkar möjlighet att 
framföra ett fordon och gör det svårt att upprätthålla personlig autonomi (Breivik et 
al., 2006). Människorna, som lider av kronisk smärta, klarar inte av att arbeta som 
tidigare och cirka 60 procent av patienter med kronisk smärta i Europa uttrycker att 
smärtan har påverkat förmågan att arbeta utanför hemmet, och många har förlorat sina 
jobb (Breivik et al., 2006). 

Enligt Karlsten (2014) förekommer det fyra olika smärttyper. Vid vävnadsskada eller 
hotande vävnadsskada aktiveras så kallade nociceptorer, varningsreceptorer, som via 
hjärnan frambringar den sensation, som benämns som smärta (Karlsten, 2014). Denna 
typ av smärta kallas nociceptiv och kan härröra från skador på exempelvis muskler 
och leder (Karlsten, 2014). Vanligtvis upphör smärta när nociceptiv stimuli avtar, 
men vid kronisk smärta kvarstår smärtstimuli av någon anledning (Andersson, 2010). 
I Werner (2010) beskrivs neuropatiska smärtor som smärta vid direkt nervskada på 
centrala- eller perifera nervsystemet utan att aktivera nociceptorer. Sjukdomar, såsom 
tumörer och diabetes eller kliniska tillstånd som trauma och infektion, kan ge upphov 
till neuropatisk smärta (Werner, 2010). Psykogen smärta är en smärttyp som 
förekommer i relation till psykiska sjukdomar och den är mer sällsynt än de 
föregående (Werner, 2010). När den bakomliggande orsaken till smärta inte är känd, 
benämns den som idiopatisk (Karlsten, 2014).  
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Upplevelser av att leva med kronisk smärta 

Patienter, som lever med kronisk smärta, upplever ofta en stor frustration samt en 
mental och fysisk utmattning (Gullacksen & Lidbeck, 2004; Dow et al., 2012; White 
& Seibold, 2008). För patienterna kan det innebära en process i olika steg för att lära 
sig leva med smärtan (Gullacksen & Lidbeck, 2004). Första steget innebär en 
frustration i att utstå smärtan och dess inskränkningar i vardagslivet. Efter 
frustrationen infaller en insikt om att smärtan är ihållande, vilket leder till en känsla 
av förlust och sorg. Sista steget innebär att slutligen lära sig att leva med smärtan och 
att försöka utveckla sina tillgängliga resurser (Gullacksen & Lidbeck, 2004). En 
kvarvarande smärta (White & Seibold, 2008) kan innebära funktionsnedsättningar, 
som gör det svårt för patienterna att hantera sina vardagssysslor och sociala 
aktiviteter. En del patienter blir tvungna att ge upp fritidsaktiviteter, har svårt i 
samlevnaden med sin partner och även att lyfta och omfamna sitt barn (White & 
Seibold, 2008). Patienternas syn på sig själva kan också förändras (Crowe et al., 
2009). De som tvingats ge upp sina aktiva liv och arbeten, upplever sig till slut som 
långsamma och tråkiga individer (Crowe et al., 2009). Efter att ha levt med smärtan 
under en längre period väljer många patienter att inte prata om smärtan med sin 
omgivning då de inte vill vara en belastning (Cedraschi et al., 2013; White & Seibold, 
2008). Många känner sig ensamma i sin smärta. Då det är ett tillstånd som inte syns 
på utsidan saknas förståelse från omgivningen, vilket innebär en sorg och en 
frustration för patienterna (Cedraschi et al., 2013; Dow et al., 2012). I vissa fall 
handlar det om att inga fynd hittas på röntgen, i andra fall anses de, av hälso- och 
sjukvårdspersonal, vara hypokondriker (Cedraschi et al., 2013; Dow et al., 2012). 
Patienterna upplever bristande förståelse och bemötande från hälso- och 
sjukvårdspersonal (Cedraschi et al., 2013; Dow et al., 2012; Gullacksen & Lidbeck, 
2004; White & Seibold, 2008) och upplever att de inte blir tagna på allvar när de talar 
om sin smärta och att de då anses vara besvärliga patienter (Cedraschi et al., 2013; 
Dow et al., 2012; Gullacksen & Lidbeck, 2004; White & Seibold, 2008). Känslan av 
att bli misstrodd av personalen gör att patienterna känner sig avfärdade av hälso- och 
sjukvården (Dow et al., 2012; Gullacksen & Lidbeck, 2004; White & Seibold, 2008). 
Blir patienterna tagna på allvar av hälso- och sjukvårdspersonal, upplever de att andra 
i omgivningen ser deras smärta som mer legitim (Cedraschi et al., 2013; Cox, 
Henderson, Wood & Cagliarini, 2003; Dow et al., 2012).  

Omvårdnad vid kronisk smärta 

Enligt International Council of Nurses (ICN) Code of Ethics (2012) har 
sjuksköterskor fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (ICN, 2012). En vårdande hållning 
innebär även att öka välbefinnandet (Almerud Österberg & Nordgren, 2012) och 
smärthantering är en grundläggande del i sjuksköterskans omvårdnadsarbete (Hanna 
et al., 2012). Rhodin (2014a) förklarar att varje människas upplevelse av smärta är 
individuell och kan innebära mycket oro, speciellt vid kronisk smärta, då denna inte 
alltid har en klar bakomliggande orsak (Rhodin, 2014a). Sjuksköterskan har en viktig 
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roll i att göra bedömningar, och att låta patientens subjektiva upplevelse av smärta 
ligga till grund för dessa bedömningar (Werner, 2010). Ett problem, som patienter i 
flera studier uttryckt (Cedraschi et al., 210013; Cox et al., 2003; Dow et al., 2012), är 
hälso- och sjukvårdpersonalens bristande bekräftelse av deras smärta. När patienterna 
inte får sin smärta bekräftad, leder detta till en barriär mellan dem och hälso- och 
sjukvården (Cedraschi et al., 2013; Cox et al., 2003; Dow et al., 2012). Personalens 
bemötande har stor betydelse för hur patienterna väljer att kommunicera (Dow et al., 
2012). Att återanpassa sig till ett liv med kronisk smärta (Gullacksen & Lidbeck, 
2004) innebär att acceptera en förändringsprocess och det är viktigt med stöd från 
hälso- och sjukvårdspersonalen för att övergången lättare ska kunna ske. Det är även 
viktigt för patienter med kronisk smärta att få en klinisk diagnos för att kunna anpassa 
sig till förändringsprocessen (Gullacksen & Lidbeck, 2004).  

Systematisk och frekvent smärtbedömning av hälso- och sjukvårdspersonal är det 
första steget mot effektiv smärtlindring (Torvik, Nortug, Brenne & Rognstad, 2015). 
Vid akut smärtbedömning (Andersson, 2010) utreds smärtintensitet, smärttyp och 
lokalisation. Vid kronisk smärtbedömning är dessa utgångspunkter inte nog, utan 
bedömningsunderlaget måste vara mer utförligt (Andersson, 2010). Ett 
biopsykosocialt förhållningssätt är utformat (Wellington, Flynn, Duperouzel & 
Treloar, 2015 i Engel, 1977) och rekommenderas för smärthantering. Detta 
förhållningssätt går ut på att kropp, psyke och sociala förhållanden agerar gemensamt 
vid kronisk smärta (Wellington, Flynn, Duperouzel & Treloar, 2015 i Engel, 1977). 
Det första som ska bedömas är smärttyp, sedan lokalisation och uppkomst 
(Duperouzel et al, 2015 i Wood, 2008). Vid kronisk smärta är flerdimensionella 
smärtbedömningsverktyg användningsbara, såsom The Brief Pain Inventory, eller 
McGill Pain Questionnaire (Duperouzel et al, 2015 i Wood, 2008). En av de 
viktigaste faktorerna för en patient med kronisk smärta är att få besked om sitt 
tillstånd och få en preliminär diagnos för att ha något att förhålla sig till, eftersom det 
innan detta är svårt att initiera rehabilitering (Andersson, 2010). 

Personcentrerad vård 

En av sjuksköterskans kärnkompetenser är personcentrerad vård, vilken går ut på att 
varje patient är en unik individ med olika behov och värderingar (Forsberg, 2016). 
Hur människan, eller i detta fall patienten, porträtteras med ord, konstituerar hur andra 
ser på denna individ. Om en patient endast förblir en patient, eller om en behandling 
blir detsamma som patientens identitet, så har individen försvunnit i mängden och 
förlorat sitt individuella värde (Forsberg, 2016). Personcentrerad vård innebär att 
sjuksköterskan ska se patienten bortom sjukdomen, att patienten inte är kronisk 
smärta, utan är en unik individ som agerar i en kontext. Den sociala faktorn och 
omgivningen är en stor del i hur patienten hanterar sin situation och det är av stor vikt 
att ha i åtanke att en sjukdom inte bara påverkar den sjukdomsdrabbade (Forsberg, 
2016). En central del i personcentrerad vård innebär att veta att varje patient har en 
subjektiv uppfattning om sin sjukdom och att det är sjuksköterskans skyldighet och 
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etiska krav att låta denna personliga uppfattning ligga som grund för omvårdnaden 
(Forsberg, 2016). Det är viktigt som sjuksköterska att sätta sig in i patientens 
livssituation, samt att göra allt för att främja vad som innebär hälsa för den enskilda 
individen. När en människa träder in i rollen som patient, och en annan människa i 
rollen som sjuksköterska, så uppträder automatiskt en maktobalans. Genom att vårda 
med ett personcentrerat förhållningssätt kan obalansen jämnas ut. Meningen är att 
patienten ska vara så delaktig som möjligt och att sjuksköterskan ska bjuda in till ett 
partnerskap (Forsberg, 2016). En annan del av kärnkompetensen är att som 
sjuksköterska inte döma eller lägga in egna värderingar kring patientens val, samt 
respektera beslut som till och med kan innebära risker för patientens hälsa (Forsberg, 
2016). Detta antagande överensstämmer med en av Beauchamp och Childress (2009) 
grundläggande principer för etiska överväganden, inom omvårdnad och medicin, 
autonomi-principen. Denna princip innebär att patienten har en självbestämmanderätt. 
Det finns dock två andra principer att ta i beaktande, bland annat göra gott-principen 
och inte skada-principen. Med stöd av dessa principer ska sjuksköterskan arbeta med 
att hjälpa patienter undvika och förebygga skada samt främja hälsa (Beauchamp & 
Childress, 2009). Det är även viktigt att hålla patienterna uppdaterade med 
evidensbaserad information kring deras hälsoförutsättningar så att de kan göra 
informerade val gällande sin vård (Forsberg, 2016).  

Farmakologisk smärtlindring 

I inledningen av FN:s Single Convention on Narcotic Drugs 1961 (reviderad 1972) 
(UNODC, 1972) tillkännager organisationen att medicinsk användning av narkotika 
är oumbärlig för lindring av smärta och lidande och att tillräcklig bestämmelse måste 
göras för att säkerställa tillgången på narkotika för sådana ändamål. Vidare beskrivs 
att beroende av droger är skadligt både för individ och samhälle samt att det är viktigt 
att vidta åtgärder för att minska missbruk och att begränsa narkotika till ett medicinskt 
och vetenskapligt syfte (UNODC, 1972). 

World Health Organisation (WHO, 1990) utvecklade 1986 en modell kallad "tre-stegs 
trappan" (WHO, 1990). Trappan utvecklades ursprungligen för cancerrelaterad 
smärtlindring (Rhodin, 2014a), men används i praxis för många olika smärttyper 
(Rhodin, 2014a). Steg ett innebär smärtlindring av måttlig smärta där paracetamol 
utgör grunden, och även NSAID-preparat används (Rhodin, 2014a). Steg två innebär 
behandling av medelsvår smärta och innefattar svagare opioider, såsom kodein. Det 
tredje och sista steget består av behandlingsstrategier för svår smärta, där morfin och 
andra starkare opioider utgör basen (Rhodin, 2014a). Målet med smärtlindrande 
behandling vid kronisk smärta är sällan att bota, då den ofta har bakomliggande 
orsaker, istället behandlas patienterna i lindrande eller palliativt syfte (Rhodin, 
2014a). Starka opioider har bland de smärtlindrande läkemedel, som finns 
tillgängliga, störst inverkan på svår smärta (Rhodin, 2014a). Effekten av läkemedlet 
styrs av smärttyp och individen. Vid allvarlig akut smärta, vid cancersmärta och vid 
nociceptiv smärta är opioider resultatrika. För att dämpa neuropatisk smärta krävs 
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högre doser (Rhodin, 2014a). Biverkningar varierar från milda till allvarliga vid 
behandling av opioider. Frekvent förekommande är illamående och kräkningar 
(Porreca & Ossipov, 2009) samt förstoppning och dåsighet (Rhodin, 2014a). 
Läkemedelsverket (2010) beskriver att opioid-inducerad hyperalgesi och 
toleransutveckling är två allvarliga tillstånd, som innebär en ökad smärtkänslighet. 
Detta, i sin tur, kan förvärra den ursprungliga smärtan samt medföra en ökad 
toleransnivå för opioider då patienten blivit desensiterad och högre doser krävs för 
effekt. Risk för beroendeutveckling föreligger (Läkemedelsverket, 2010). 

Medicinsk cannabis 
Enligt Clarke & Merlin (2013) har läkemedel gått i "trender" beroende på hur 
samhället ser ut. I vissa perioder har medicinsk cannabis använts i större utsträckning, 
sedan glömts bort och rentav förbjudits, eftersom det ansetts som farligt. Det är 
ekonomiska, sociala och etiska faktorer i samhället, som styr vad som räknas till 
konventionell läkemedelsbehandling. Cannabis är ett läkemedel, vars användande i 
samhället flukturerat, historiskt sett (Clarke & Merlin, 2013). Friedman & Sirven 
(2017) refererar till Aldrich & Mathre (1997), som skriver att cannabis i terapeutiskt 
syfte dök upp cirka 2700 år före Kristus och att läkemedlet kom till Europa tidigt 
1800-tal (O'Shaughnessy, 1843). Musto (i Pisanti & Bifulcu, 2017) skriver att 
England publicerade "The Indian Hemp Drugs Commisson Report" år 1894. Detta 
spred sig runt om i Europa, USA och Asien och 1912 kom det första avtalet om 
kontrollerad opiumhandel. År 1925 kom ett förslag om att cannabis var ett läkemedel, 
som också skulle begränsas (Musto i Pisanti & Bifulcu, 2017). 

Cannabinoider: växten, kroppen och effekter 
Clarke och Merlin (2013) skriver att cannabis är den huvudsakliga benämningen på 
ett botaniskt släkte och på de produkter, som framställs ur plantorna. Marijuana 
består av torkade växtdelar och är beteckningen på en av de psyko-aktiva produkter, 
som utvinns ur honplantorna (Clarke & Merlin, 2013). Cannabinoider är en form av 
kemiska beståndsdelar som återfinns i plantorna och dessa uppskattas vara över 100 
stycken (WMA, 2017). De främst förekommande är delta-9-tetrahydrocannabinol 
(THC), som är den huvudsakliga psyko-aktiva beståndsdelen, och cannabidiol 
(CBD), som anses ha lugnande, smärtstillande och muskelrelaxerande effekt. (WMA, 
2017). Koncentrationen av både THC och CBD kan variera i olika plantor (Hughes, 
2017). Kroppen har egna cannabinoider, endocannabinoider, som påverkar kroppen 
på liknande sätt som växtens cannabinoider gör (Ianotti, Di Marzo & Petrosiono, 
2016). Det endo- cannabinoida systemet (ECS) är ett komplext nätverk av 
signalsubstanser och receptorer, som påverkar såväl fysiska som psykiska processer i 
kroppen (Gui, Tong, Qu, Mao & Dai, 2015). Aptit, immunförsvar, matsmältning, 
cellutveckling, stressnivå och känslostyrning samt smärtstimuli är en del av de många 
processer som ECS har inverkan på (Ianotti et al., 2016).  
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Det finns olika former av cannabinoider, som används medicinskt: de växtbaserade 
och de syntetiskt framställda (Hughes, 2017). De tre syntetiska cannabinoidbaserade 
läkemedel som idag finns på marknaden är: Dronabinol [Marinol ™] - orala kapslar 
eller lösning, innehållande syntetiskt framställt THC, Nabilon [Cesamet ™] - oral 
lösning innehållande ett syntetiskt framställt ämne liknande THC samt Nabiximoler 
[Sativex ™] - en munhålespray framställt ur extrakt av THC och CBD (Hughes, 
2017). Medicinsk cannabis (MC) har ingen officiellt accepterad definition (WMA, 
2017), men termen refererar till användandet av produkten - naturlig eller syntetisk - i 
avseende att lindra sjukdom eller symptom under professionell tillsyn (WMA, 2017). 
Några bakomliggande orsaker till behandling med MC (Heddleston, Lanthier, 
Nunberg & Reinarman, 2011; Lucas, 2012) är smärta, relaxation, insomningsproblem, 
ångest, depression, illamående, aptitlöshet samt tremor och muskelspacticitet. Många 
använder det även för att reducera antal smärtstillande mediciner (Heddleston, 
Lanthier, Nunberg & Reinarman, 2011; Lucas, 2012). Det vanligaste 
administreringssättet, i länder där växtbaserad cannabis är implementerat som 
läkemedel, är att röka den torkade örten, marijuana (Capler et al., 2017; Waissengrin, 
Urban, Leshem, Garty & Wolf, 2015). Vaporisation är ett annat administreringssätt, 
som innebär att läkemedlet förångas och inhaleras (Asbridge, Hammond, Leatherdale 
& Shapiro, 2016). Andra administreringssätt är att äta örten genom att exempelvis 
använda den i matlagning, oralt intag av cannabisextrakt i lösning, sublingualspray 
eller oralt intag i tablettform (Asbridge et al., 2016). 

National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (NASEM, 2017) har 
sammanställt forskning för att fastslå hälsoeffekter av cannabis. Det tydliggörs att det 
fortfarande inte kan fastslås några slutgiltiga forskningsresultat om varken korttids- 
eller långtidshälsoeffekter och utökad, longitudinell forskning rekommenderas 
(NASEM, 2017). Enligt befintlig forskning (NASEM, 2017; WHO 2017), så finns det 
starka bevis för att cannabis är effektiv bland annat som behandling av kronisk 
smärta. THC är den psykoaktiva beståndsdel som orsakar berusning, och är den 
cannabinoid som är mest förknippad med kognitiv påverkan och beroende (Englund 
et al., 2017, Folkhälsomyndigheten, 2017). Höga nivåer av THC i blodet kan orsaka 
biverkningar som ljudkänslighet, förvrängt tidsperspektiv, påverka korttidsminnet, 
samt motoriken. Vid avsevärt höga nivåer av THC kan hallucinationer och 
panikattacker förekomma (NASEM, 2017). I en rapport av WHO (2017), anses CBD 
innefatta terapeutiska egenskaper som kan hjälpa, främst vid epilepsi, men även vid 
smärta, MS, Parkinson, Alzheimer, psykiska problem och vid insomningssvårigheter 
(WHO, 2017). Det finns i dagsläget, enligt studier, inga rapporterade hälsorisker 
förenade med ämnet och det har inte samma berusningseffekt som THC (Englund et 
al., 2017; WHO, 2017). CBD anses även kunna motverka THC:s oönskade effekter 
(Englund et al., 2017). På grund av nedsatt kognitiv förmåga vid intag av cannabis, 
finns en kollisionsrisk vid framförning av fordon. Rökning av cannabis kan efter en 
längre tid medföra, samt förvärra, respiratoriska problem (NASEM, 2017). Det finns 
frågeställningar gällande korrelation mellan cannabis och psykos och Martinotti et al. 
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(2011) undersöker om cannabis inducerar psykos eller om psykotiska människor 
istället dras till cannabis. Författarna ser över tidigare forskning samt genomför en 
studie och forskningen visar sig vara motsägelsefull, studier både bekräftar och 
dementerar korrelation (Martinotti et al., 2011). Enligt en rapport från 
Folkhälsomyndigheten (2017) är koncentrationsförmågan, minnet och 
inlärningsförmågan nedsatt konstant hos personer som brukar cannabis med jämna 
mellanrum. THC kvarstannar i kroppen längre än vad ruset varar och påverkar därför 
individen även mellan administreringstillfällen (Folkhälsomyndigheten, 2017). Det 
finns även risk för beroende och toleransutveckling vid en längre tids bruk 
(Folkhälsomyndigheten, 2017; WHO, 2016).  

Medicinsk cannabis: utbredning och legal status 

Enligt FN (UNODC, 1972) klassas växtbaserad cannabis som en klass I- och en klass 
IV-drog, vilket innebär att den anses vara en av de mest farliga drogerna. Den anses 
ha hög benägenhet att missbrukas, med lite terapeutisk signifikans, och regleras därför 
kraftigt (UNODC, 1972). FN har en egen klassificering av narkotikaklassade 
substanser där de rangordnas från IV - som är den tyngsta klassificeringen, sedan 
följer klass I och slutligen klass II och III som mindre allvarliga (UNODC, 1972). I 
konventionen av psykotropiska ämnen (1971) klassades THC som en klass II-drog, 
vilket innebär att den regleras något mindre strängt (UNODC, 1971). Avtalen, som 
gjordes, undertecknades av 97 deltagande länder och förbjöd användningen av klass I- 
och IV, förutom i vetenskapligt syfte och i begränsad medicinsk användning, vilket 
kunde tillåtas endast av auktoriserade personer (UNODC, 1971). Det finns dock 
spelrum för länder att, i nationell lagstiftning, själva tolka överensstämmelserna, och 
många regeringar har ifrågasatt den hårda klassificeringen av cannabis då den klassas 
som tyngre än kokain (Ballotta, Bergeron & Hughes, 2008). Folkhälsomyndigheten 
(2015) skriver att det i Sverige är olagligt att bruka, sälja, inneha och bistå andra med 
cannabis (Folkhälsomyndigheten, 2015). Enligt svensk lag (SFS 1992:860) får 
cannabis användas i vetenskapligt och medicinskt syfte, och Läkemedelsverket är det 
organ som beslutar om klassificering av narkotiska substanser (SFS 1992:860). 
Läkemedel, som innehåller cannabis-extrakt eller syntetisk cannabis, rubriceras i 
Sverige som narkotikaförteckning klass II och den växtbaserade formen rubriceras 
som klass I (Läkemedelsverket, 2016). Läkemedelsverket har godkänt ett 
cannabisbaserat preparat, Sativex, i Sverige (Läkemedelsverket, 2017). Det finns 
möjlighet att bli beviljad licens att erhålla växtbaserad MC efter en individuell 
bedömning via Läkemedelsverket, det distribueras då via apotek till enskild patient 
(Läkemedelsverket, 2017). I Danmark har "The Medical Cannabis Pilot Programme" 
implementerats (Laegemiddelstyrelsen, 2018), vilket innebär att läkare har befogenhet 
att förskriva MC till patienter som kan gynnas av det som behandling såvida tidigare, 
godkänd behandling inte gett resultat. Det är kontrollerade och standardiserade 
substanser, men de är inte officiellt godkända som läkemedel (Laegemiddelstyrelsen, 
2018). I Norge har specialistläkare möjlighet att ansöka om förskrivningsrätt för MC 
hos läkemedelsverket, som måste godkänna varje enskilt ärende (Legemiddelverket, 
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2018). Även i Norge ska patienterna tidigare ha testat godkänd behandling utan 
resultat. För läkemedel med CBD, som innehåller mindre än en procent THC, är 
läkaren inte skyldig att ansöka (Legemiddelverket, 2018). 

Abuhasira, Shbiroa och Landschaftb (2018), beskriver att Nederländerna, Israel, 
Kanada, Tyskland och över hälften av USA:s delstater godkänner användning av 
växtbaserad MC. De flesta europeiska länder tillåter däremot cannabinoidbaserade 
läkemedel och för närvarande finns tre cannabinoidbaserade läkemedel tillgängliga 
för marknadsföring: nabiximols, nabilone och dronabinol (Abuhasira et al., 2018). I 
USA är växtbaserad cannabis illegal och kategoriserad som en klass I-drog, på federal 
nivå. Många delstater tillåter däremot användandet av MC, även växtbaserad 
(Abuhasira et al., 2018). Läkare i de stater som legaliserat MC, behöver ingen 
specialistutbildning, men de behöver oftast en licens som är godkänd i den staten de 
praktiserar och ska skriva ut läkemedlet. I vissa stater behöver läkarna genomgå en 
kort utbildning om cannabis för att tillåtas förskriva (Abuhasira et al., 2018). Enligt 
Health Canada´s redovisning Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations 
(Health Canada, 2017) har MC varit legalt sedan 2014. Läkare har kunnat sanktionera 
och underteckna tillstånd för en begränsad kvantitet av cannabis, som patienter kan 
köpa från en auktoriserad producent, oftast ett så kallat cannabis-apotek. Även 
sjuksköterskor kan i vissa fall godkänna intyg för MC (Health Canada, 2017). Kanada 
legaliserar cannabis i rekreationellt syfte, under hösten 2018 (Health Canada, 2018). I 
Israel kan patienter ansöka om MC-licens via intyg av certifierad läkare hos det 
israeliska Hälsoministeriet (Ministry of Health, 2018a). Patienterna kan hämta ut MC, 
som har blivit kvalitetssäkrad av den regeringsstyrda MC-avdelningen, på apotek 
(Ministry of Health, 2018b). 

Problemformulering 
Kronisk smärta är ett utbrett problem, där konventionell farmakologisk 
smärtbehandling upplevs otillräcklig av många patienter, vilka sjuksköterskor kan 
komma att möta. MC diskuteras idag som ett smärtlindringsalternativ, men 
forskningen anses otillräcklig. Många faktorer påverkar patienters upplevelse av att 
behandlas med MC och det är viktigt att sjuksköterskor besitter kunskap för att kunna 
bemöta patienter, som efterfrågar denna behandling. 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka patienters upplevelser av 
medicinsk cannabis som smärtlindrande behandling vid kronisk smärta.  

Metod 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva forskningsläget inom valt 
kunskapsområde (Forsberg & Wengström, 2016). I studien användes både kvalitativa-
och kvantitativa forskningsartiklar för att presentera ett resultat. En induktiv ansats 
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valdes, vilket enligt Forsberg och Wengström (2016) innebär att teorier och teman 
utvecklas från data som insamlas.  

Datainsamling 
Innan artikelsökningarna inleddes, så genomfördes en sökning i Digitala 
Vetenskapliga Arkivet (DiVA) för att säkerställa att inga uppsatser med ett liknande 
syfte publicerats från Halmstad Högskola de senaste fem åren. Därefter gjordes en 
översiktssökning i olika databaser, med sökorden: chronic pain, medical cannabis, 
medical marijuana och experience, för att kontrollera att det fanns tillräckligt mycket 
forskning. Ett antal sökord valdes ut efter översiktssökningen då de bäst motsvarade 
syftet: medical marijuana, medical cannabis, chronic pain, patient, experience och 
nurse. Sökningarna gjordes med olika kombinationer av orden för att få en så bred 
sökning som möjligt. Sökorden redovisas i tabell 1 (Bilaga A). Databaserna Cinahl, 
Pubmed och Psycinfo från Halmstad Högskolas bibliotek användes för 
artikelsökningarna. Samma sökningar genomfördes i alla databaser för att få struktur 
och ett systematiskt tillvägagångssätt i sökningarna. Då båda termerna medical 
cannabis och medical marijuana används inom forskningen så valdes den Booleska 
operatorn OR, mellan termerna, för att inkludera alla studier som gjorts inom området 
(Östlundh, 2012). Genom att använda den Booleska operatorn AND kunde 
sökningarna sammankopplas (Östlundh, 2012). Citationstecken (") användes för att 
sammanföra orden medical och marijuana, medical och cannabis samt chronic och 
pain till sammanhängande termer (Karlsson, 2017). Inklusionskriterierna för valda 
artiklar innefattade att det skulle vara vetenskapliga artiklar (peer reviewed), 
publicerade mellan årtalen 2008–2018, vara forskningsetiskt godkända, samt att 
artiklarna skulle vara publicerade på engelska (Karlsson, 2017). Vidare användes 
trunkering (*) för att kunna inkludera sammankopplingar av ord samt alla böjningar 
på en del av sökorden (Karlsson, 2017). 

Cinahl 

Cinahl är en databas, som erbjuder vetenskapliga artiklar inom omvårdnad, 
sjukgymnastik och arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 2016). Sökord som 
användes i denna databas var: chronic pain, medical cannabis, medical marijuana, 
patient*, experienc* och nurs*. Sökningarna inleddes med sökorden: "medical 
marijuana" OR "medical cannabis" AND "chronic pain" och resulterade i 54 artiklar, 
varav 19 abstrakt lästes då de av titeln att döma var relevanta. Åtta av artiklarna 
granskades närmre och två av dem kom att användas som resultatartiklar. I samma 
sökning undersöktes orden: medical marijuana och medical cannabis i Cinahl 
Headings, varav medical marijuana existerade som major heading (MH). MH är 
Cinahl´s egna system av ämnesord och används för att söka enbart på de ord som 
anses beskriva innehållet (Karlsson, 2017). Dock uteslöts MH i vidare sökningar då 
användande av MH resulterade i färre artiklar (47 istället för 60), varav en av dessa 
senare kom att användas som en resultatartikel. I den andra sökningen, som gjordes, 
användes orden: "medical marijuana" OR "medical cannabis" AND patient* AND 



 

 11 

experienc*. Sökningen gav tolv artiklar, av vilka sju abstrakt lästes och fem 
granskades närmre. Av dessa inkluderades en artikel till slut i resultatet. Den sista 
sökningen, som gjordes i Cinahl, genomfördes med sökorden: "medical marijuana" 
OR "medical cannabis" AND nurs* AND patient* och gav 19 artiklar varav sju 
abstrakt lästes. Ingen av dessa användes i resultatet då de inte motsvarade syftet. 
Limits som användes i alla Cinahl- sökningar var: publicerings år 2008–2018, peer 
reviewed samt att artiklarna var publicerade på engelska. 

PubMed 

PubMed är en bred databas, som innefattar områden såsom medicin, omvårdnad och 
odontologi (Forsberg & Wengström, 2016). Sökord, som använts, i Pubmed var: 
chronic pain*, medical cannabis, medical marijuana, patient*, experienc*, och nurs*. 
Första sökningen, som gjordes, innehöll orden: "medical marijuana" OR "medical 
cannabis" AND "chronic pain" och genererade 90 artiklar, 38 av dessa var av titeln 
att döma relevanta och därmed lästes abstrakten. Tjugoen artiklar granskades och fyra 
artiklar ansågs motsvara syftet och användes i resultatet. I denna sökning användes 
orden: medical marijuana och medical cannabis, varav medical marjuana existerade 
som MeSH-term (Medical Subject Headings). MeSH-termer är ämnesord som 
existerar för att precisera sökningarna (Karlsson, 2017). Med hjälp av dem genomförs 
endast sökningar på de ord som enligt databasen beskriver innehållet (Karlsson, 
2017). Dock resulterade sökningen med MeSH-term i färre artiklar (79 istället för 90) 
och då en av de artiklar som ansågs relevant för resultatet föll bort exkluderades 
MeSH-termer i resterande sökningar. Nästa sökning med orden: "medical marijuana" 
OR "medical cannabis" AND patient* AND experienc* genererade 18 artiklar, 13 
abstrakt lästes och 10 artiklar granskades vidare. Av de granskade artiklarna, 
användes fem som resultatartiklar. Den tredje sökningen, som genomfördes, innehöll 
följande ord: "medical marijuana" OR "medical cannabis" AND nurs* AND 
patient*. Sökningen medförde 12 artiklar varav sex abstrakt lästes och fyra artiklar 
granskades. Ingen av dem användes som resultatartikel, då de inte motsvarade syftet i 
tillräckligt hög grad. De limits, som användes i alla PubMed sökningar, var: 
publiceringsår 2008–2018 samt artiklar publicerade på engelska. Då peer reviewed ej 
finns tillgänglig som begränsningsverktyg i PubMed, kunde denna funktion ej 
tillämpas. 

Psycinfo 

Psycinfo är en bred databas inriktad på psykologisk forskning inom områden som 
medicin, omvårdnad och relaterade ämnen (Forsberg & Wengström, 2016). Sökord 
som användes i Psycinfo var: medical cannabis, medical marijuana, chronic pain, 
patient*, experienc* och nurs*. I första sökningen användes orden "medical 
marijuana" OR "medical cannabis" AND "chronic pain", vilket resulterade i 39 
träffar. Samtliga titlar lästes och 22 artiklar bedömdes kunna motsvara studiens syfte, 
varav abstrakten lästes. Vidare ansågs 13 av dessa vara relevanta och granskades i full 
text. Totalt tre av dem användes som resultatartiklar. Det gjordes även sökningar med 
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thesaurus-funktionen i Psycinfo, vilket innebär att sökningen görs inom en 
ämnesordlista, liknande en MeSH-sökning (Forsberg & Wengström, 2016). Det 
visade sig att termerna medical marijuana eller medical cannabis ej existerade som 
ämnesord, därmed kunde dessa sökningar inte genomföras och gjordes därför 
fortsättningsvis med fritext. Nästa sökning innehöll orden "medical marijuana" OR 
"medical cannabis" AND patient* AND experienc*, vilket resulterade i 24 träffar. 
Alla titlar synades, varav 18 artiklars bedömdes relevanta för studien och dessa 
abstrakt lästes. Vidare valdes 13 av dessa artiklar att granskas i full text och det 
genererade fem resultatartiklar. Den sista sökningen innehöll följande ord: "medical 
marijuana" OR "medical cannabis" AND nurs* AND patient*, vilket resulterade i 
sex träffar. Fyra av dessa abstrakt hade lästs i tidigare sökningar, men inga av de 
artiklarna inkluderades i resultatet. Limits som har använts i databasen är: peer 
reviewed, engelskt språk och publiceringsår 2008–2018.  

Manuell sökning 

Manuella sökningar gjordes genom att gå igenom referenslistor till granskade artiklar 
för att finna artiklar, som motsvarade studiens ämne och syfte (Forsberg & 
Wengström, 2016; Karlsson, 2017; Östlundh, 2012). De manuella sökningarna 
genererade tre resultatartiklar. Tillvägagångssätt och sökhistorik redovisas i tabell 2 
(Bilaga B). 

Databearbetning 
Efter datainsamlingen valdes 27 artiklar ut för vidare granskning och en systematisk 
genomgång genomfördes av alla för att bedöma i vilken grad de motsvarade studiens 
syfte. För att säkerställa att artiklarna erhöll tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet 
genomfördes en granskning av dessa enligt Carlsson och Eiman´s (2003) 
bedömningsmall för vetenskapliga artiklar. Utefter hur många poäng artiklarna erhöll, 
enligt mallen, graderades de från grad I – III, där grad I är den högsta graderingen 
(Carlsson & Eimann, 2003). Nivån som sattes som lägsta acceptabla gräns var grad II. 
Artiklarnas gradering visas i bilaga C - Artikelöversikt. När kvalitén på 
resultatartiklarna säkerställts, påbörjades ett analysarbete baserat på Friberg (2012) 
analysmodell. Först lästes artiklarna flera gånger av båda författarna för att få en 
fördjupad kunskap om innehållet, med fokus på resultatdelen i artiklarna. Det material 
som ansågs relevant för syftet valdes ut och en färgkodning genomfördes av det 
utvalda materialet. Detta gjordes till en början enskilt av författarna, sedan 
diskuterades och analyserades fynden gemensamt för att på ett mer systematiskt och 
tydligt sätt avgöra vilka teman som var relevanta för resultatet. Sju kategorier 
bildades: Upplevelse av stigma, upplevelse av produkt, Nedtrappning av andra 
smärtlindrande läkemedel, Livskvalitet, Smärtlindring, Upplevelsen av hinder och 
Upplevelsen av biverkningar. I nästa steg gjordes en sammanställning av de 
kategorier som framkommit, och likheter och skillnader identifierades, vilket formade 
teman: Inverkan på individen, Upplevda barriärer och MC som alternativ till annan 
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analgetika och tillhörande subteman: Smärtlindring, Inverkan på det dagliga livet, 
Oönskade effekter, Stigmatisering och Andra barriärer relaterat till MC. 

 

Forskningsetiska överväganden 
Inom forskning, som genomförs på eller med människor, är etiska överväganden 
väsentligt för att bibehålla deltagarnas integritet och hälsa (Kjellström, 2017). Det 
finns etiska aspekter att överväga i en litteraturstudie trots att inga experiment eller 
undersökningar på människor genomförs (Forsberg & Wengström, 2016). Alla 
vetenskapliga undersökningar (Forsberg & Wengström, 2016), som litteraturstudien 
baserats på, är forskning som inkluderar människor och varje artikel, som inkluderats 
i resultatet, är antingen godkänd av en forskningsetisk kommitté eller tydlig med 
forskningsetiska överväganden. Allt material som anses relevant för syftet i 
litteraturstudien presenteras och både positiva och negativa aspekter anges, vilket är 
viktigt för trovärdigheten (Forsberg & Wengström, 2016). World Medical Association 
(WMA, 2013) har utformat Helsingforsdeklarationen som en etisk plattform att utgå 
från gällande forskning, som handlar om människor. De mest centrala principerna i 
deklarationen innefattar: att hänsyn till individens bästa överväger vetenskapens 
intresse, att det måste finnas ett informerat samtycke samt att det måste värnas om 
deltagarnas konfidentialitet (World Medical Association, 2013). Informerat samtycke 
är en hörnsten i forskningsetiken och kravet på förekomst av detta återfinns i såväl 
internationella riktlinjer som i Svenska Etikprövningslagen 13§ (SFS 2003:46). Flera 
resultatartiklar, exempelvis Haroutounian et al. (2016) och Habib och Artul (2018) 
har inklusionskriteriet att deltagarna ska ha förmågan till informerat samtycke. Ett 
exklusionskriterie, som är återkommande i flera resultatartiklar, är om deltagarna har 
en bakgrund av missbruk eller psykisk ohälsa. Helsingforsdeklarationen (Sandman & 
Kjellström, 2013) belyser även att forskning bör analyseras av objektiva aktörer, som 
etiskt godkänner undersökningen (Sandman & Kjellström, 2013). Värnandet om 
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deltagarnas konfidentialitet är av stor vikt och detta styrks av Personuppgiftslagen 
(SFS1998:204) vars syfte är att förhindra att människors integritet kränks genom 
felaktig behandling av deras personuppgifter. Ovanstående etiska aspekter har 
beaktats vid datainsamlingen till litteraturstudien. Enligt Kjellström (2017) är det 
viktigt att forskarna väger nytta mot risker, det är viktigt att ingen far illa under en 
studies gång eller att åtgärder vidtas för att information ska förbli konfidentiell 
(Kjellström, 2017).  

Resultat 
En genomgående analys av 11 resultatartiklar resulterade i tre huvudteman: Inverkan 
på individen, Upplevda barriärer och Medicinsk cannabis som alternativ till annan 
analgetika. Under första temat ingår: Smärtlindring, Inverkan på det dagliga livet och 
Oönskade effekter, som subteman. Under det andra temat ingår: Stigmatisering och 
Andra barriärer relaterat till medicinsk cannabis som subteman. Under det sista 
huvudtemat ingår inga subteman. 

Inverkan på individen 
Smärtlindring 

Genomgripande presenteras smärtnivån vara en aspekt, som patienter upplever har 
reducerats genom behandling med MC (Boehnke, Litinas & Clauw, 2016; Bottorff et 
al., 2013; Haroutounian et al., 2016; Habib & Artul, 2018; Peters II, 2013; Piper, 
Beals et al., 2017; Piper, DeKeuster et al., 2017; Satterlund, Lee & Moore, 2015; 
Troutt & Didonato, 2015; Ware et al., 2010; Ware, Wang, Shapiro & Collet, 2015). 
För patienterna (Piper, Beals et al., 2017) är det påfrestande att leva i en ständig 
smärtcykel och de upplever att MC ger dem ett andrum i sin tillvaro av kronisk 
smärtpåverkan, samt förändrar deras upplevelse av att leva med den (Piper, Beals et 
al., 2017). Den upplevda dagliga, genomsnittliga smärtintensiteten hos patienter kan 
mätas till signifikant lägre efter MC-behandling än före (Troutt & Didonato, 2015; 
Ware et al., 2010; Ware et al., 2015). Inte alla patienter erfar absolut smärtlindring, 
men upplever ändå att MC dämpar smärtan (Piper, Beals et al., 2017). Hos en del 
patienter upplevs inte MC ge någon större effekt som behandling på centraliserad 
smärta, som exempelvis vid fibromyalgi (Boehnke et al., 2016). Resultatet visar sig 
dock inte vara enhetligt då patienter med fibromyalgi i en annan studie (Habib & 
Artul, 2018) upplever att MC har god inverkan på deras smärta (Habib & Artul, 
2018). Kronisk smärta till följd av trauma är ett tillstånd där MC visar sig ge god 
smärtlindring (Piper, Beals et al., 2017) och många patienter med denna smärttyp 
visar sig vara de som upplever att MC ger bäst smärtlindrande effekt (Piper, Beals et 
al., 2017).  

Inverkan på det dagliga livet 

Patienter delger att MC påverkar flertalet livsfunktioner och förändrar deras tillvaro 
till det bättre (Boehnke et al., 2016; Habib & Artul, 2018; Haroutounian et al., 2016; 
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Peters II, 2013; Piper, Beals et al., 2017; Piper, DeKeuster et al., 2017; Satterlund et 
al., 2015; Troutt & Didonato, 2015; Ware et al., 2010; Ware et al., 2015). Sömnen är 
en av dessa livsfunktioner, som MC hjälpt till att förbättra, genom att reducera 
smärtan (Piper, Beals et al., 2017; Piper, DeKeuster et al., 2017; Ware et al., 2010).  
Patienter (Boehnke et al., 2016; Piper, Beals et al., 2017; Ware et al., 2010; Ware et 
al., 2015) upplever MC vara ett hjälpmedel, som underlättar att leva ett mer aktivt och 
produktivt liv, på grund av en reducerad smärta (Boehnke et al., 2016; Piper, Beals et 
al., 2017; Ware et al., 2010; Ware et al., 2015). Fokus och funktionalitet är två 
aspekter vilka patienter, som behandlas med MC, upplever förbättrade (Piper, Beals et 
al., 2017). Detta återberättas i upplevelsen av att vara till fullo sängliggande till att 
kunna ta sig upp ur sängen och klara sig genom dagen (Satterlund et al., 2015). 
Smärtan, som tidigare haft stor inverkan i patienternas arbetsliv (Habib & Artul, 
2018) och gjort det svårt för dem att klara av sina arbetsuppgifter, har förbättrats och 
behandlingen har därmed, i vissa fall, hjälpt dem att återgå till arbetet till fullo (Habib 
& Artul, 2018). Detta resulterar i att patienterna upplever att de kan återgå till sina 
"vanliga jag" (Habib & Artul, 2018) och att de kan leva normala och innehållsrika liv 
i större utsträckning (Piper, Beals et al., 2017). Andra effekter, som uppnås, är 
upplevd dämpad ångest och depression, förbättrat humör (Ware et al., 2010; Ware et 
al., 2015) och vissa patienter upplever att MC även har egenskapen att påverka den 
kognitiva förmågan genom att distrahera hjärnan från negativa tankar (Piper, Beals et 
al., 2017). Vidare beskriver patienter att MC hjälper dem att slappna av och att det 
frambringar en känsla av välbehag i kroppen (Piper, Beals et al., 2017). Effekten på 
det dagliga livet upplevs vidare som god (Boehnke et al., 2016), då användande av 
MC medför en möjlighet att reducera antalet smärtlindrande läkemedel. Detta 
resulterar i färre biverkningar, som tidigare påverkat dagliga funktioner på ett negativt 
sätt (Boehnke et al., 2016). 

Oönskade effekter 

Det presenteras olika typer av oönskade effekter i olika studier och även graderingen 
av oönskade effekter skiljer sig åt, huruvida de klassificeras som milda, 
medelallvarliga eller allvarliga. Det framkommer att MC påverkar patienter kognitivt, 
i form av dåsighet, berusningskänsla (Haroutounian et al., 2016; Piper, Beals et al., 
2017; Ware et al., 2010; Ware et al., 2015), koncentrationssvårigheter (Haroutounian 
et al., 2016), yrsel- samt minnesproblem (Ware et al., 2010; Ware et al., 2015). Även 
respiratoriska problem, såsom hosta, nämns (Piper, Beals et al., 2017; Ware et al., 
2010; Ware et al., 2015). Andra upplevda oönskade effekter, som benämns 
förekommande i studierna är: ökad aptit och hungerkänsla (Habib & Artul, 2018; 
Piper, Beals et al., 2017), paranoia (Ware et al., 2015; Piper, Beals et al., 2017), eufori 
(Ware et al., 2010; Ware et al., 2015) och upplevelse av torr mun (Habib & Artul, 
2018). MC påvisas orsaka milda oönskade effekter, men har även registrerats orsaka 
konvulsioner (Ware et al., 2015). Det finns en frågeställning gällande korrelation 
mellan oönskade effekter och ökad dos THC, Ware et al. (2010) undersöker om de 
oönskade effekterna ökar i intensitet och frekvens i samband med högre koncentration 
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av THC. Det visar sig att känslan av rus förekommer, oavsett vilken koncentration 
patienterna får, och de oönskade effekterna ökar i frekvens och intensitet i samband 
med ökad koncentration THC (Ware et al., 2010). I en studie (Haroutounian et al., 
2016) upplever nio patienter milda till medelallvarliga oönskade effekter, som gör att 
de väljer att avsluta deltagandet i studien. Dessa oönskade effekterna innefattar främst 
kognitiv påverkan såsom somnolens, en känsla av tunghet, nervositet och 
koncentrationsproblem (Haroutounian et al., 2016). Två deltagare avslutar studien 
relaterat till allvarligare oönskade effekter, varav den ena är en äldre deltagare, som 
blir intagen på sjukhus på grund av konfusion (Haroutounian et al., 2016). Kognitiv 
påverkan är en oönskad effekt (Satterlund et al., 2015), som vissa patienter upplever 
påverka deras arbetsliv och det finns en rädsla över att bli mindre respekterade av sina 
arbetskamrater samt för att förlora sina jobb (Satterlund et al., 2015). Den kognitiva 
påverkan upplevs för vissa medföra en behaglig känsla och en paus från destruktiva 
tankar (Piper, Beals et al., 2017), medan andra upplever den som en negativ oönskad 
effekt (Ware et al., 2010). 

Upplevda Barriärer 
Stigmatisering 

Det visar sig att många patienter upplever en stigmatisering gällande sin behandling 
med medicinsk cannabis, vilket medför en negativ upplevelse (Bottorff et al., 2013; 
Piper, Beals et al., 2017; Piper, DeKeuster et al., 2017; Satterlund et al., 2015; Troutt 
& Didonato, 2015). Patienterna upplever att det råder en stor okunskap i samhället 
gällande MC (Piper, Beals et al., 2017), att det finns en stereotyp syn på 
cannabisanvändare (Piper, Beals et al., 2017; Satterlund et al., 2015) samt att de 
associeras med människor som använder det i berusningssyfte (Bottorff et al., 2013; 
Piper, Beals et al., 2017; Satterlund et al., 2015). På grund av en upplevd 
stigmatisering kan det ta lång tid för patienterna att acceptera MC som ett 
smärtlindringsalternativ, och för vissa patienter krävdes det omfattande efterforskning 
innan de påbörjade behandlingen (Satterlund et al., 2015). På grund av 
stigmatiseringen undanhåller många av patienterna MC, som behandling, för sin 
omgivning (Piper, DeKeuster et al., 2017; Satterlund et al., 2015). Det visar sig att 
patienter oftare berättar för sin partner om behandlingen, medans det är mindre 
vanligt att de pratar med sin kontakt i hälso- och sjukvården (Piper, DeKeuster et al., 
2017; Satterlund et al., 2015). Det beskrivs att vissa läkare har en negativ inställning 
till MC som läkemedel (Satterlund et al., 2015), vilket gör att patienterna inte 
upplever ett öppet klimat att föra det på tal (Piper, Beals et al., 2017; Satterlund et al., 
2015). En del upplever att det är svårt att föreslå MC som smärtlindringsalternativ till 
sin läkare och söker istället konsultation och licens på annat håll (Satterlund et al., 
2015). Utav alla i patientens omgivning är det minst troligt att arbetsgivaren delges 
information om behandlingen med MC (Bottorff et al., 2013; Piper, Beals et al., 2017; 
Satterlund et al., 2015). Många patienter är rädda för att bli dömda på sin arbetsplats, 
på grund av den rådande synen på cannabis över lag, och de är oroliga för att förlora 
sin professionella status (Bottorff et al., 2013; Piper, Beals et al., 2017; Satterlund et 
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al., 2015). Många upplever att de blir dömda och kriminaliserade av samhället, trots 
att de inte begår en olaglig handling (Bottorff et al., 2013; Piper, DeKeuster et al., 
2017). Detta har för vissa inneburit social isolering på grund av en rädsla för att bli 
dömda (Satterlund et al., 2015). De upplever att omgivningen anser att de inte kan 
tänka klart och att de ses som oansvariga individer. Många försöker dölja sin 
behandling och kör långa vägar till diskreta MC-apotek för att inte bli upptäckta av 
någon de känner (Satterlund et al., 2015). En del patienter i en studie från USA (Piper, 
Beals et al., 2017) upplever en problematik med att cannabis klassas som illegal drog 
på federal nivå, även om det är lagligt som läkemedel i deras delstat (Piper, Beals et 
al., 2017). De patienter (Troutt & Didonato, 2015), som använde MC som behandling 
innan det blev lagligt, beskriver en klar förbättring då patienterna upplever att MC är 
säkrare att införskaffa och att de får ökad information om produkten de köper (Troutt 
& Didonato, 2015). 

Andra barriärer relaterat till medicinsk cannabis 

En aspekt, som nämns i amerikanska studier (Piper, Beals et al., 2017; Piper, 
DeKeuster et al., 2017), är att kostnaden för medicinsk cannabis kan variera, men att 
den oftast är högre hos licenserade apotek (Piper, Beals et al., 2017; Piper, DeKeuster 
et al., 2017) och kostnaden upplevs orimlig i relation till inkomst (Piper, Beals et al., 
2017). En annan aspekt (Piper, Beals et al., 2017), som nämns är att tillgången till MC 
kan vara knapphändig, i vissa stater i USA. För vissa patienter är avståndet till deras 
MC-apotek för långt, öppettiderna kan vara begränsade och det är emellanåt svårt att 
få avtalad tid hos dem (Piper, Beals et al., 2017). Patienter upplever även att det kan 
vara svårt att få tag på specifikt den variation av MC, som de efterfrågar. De uttrycker 
en önskan om ett bredare utbud, då effekten av olika variationer av MC upplevs mer 
fördelaktiga för vissa åkommor än för andra (Piper, Beals et al., 2017). Rökning och 
inhalation genom vaporisation av MC rapporteras som det mest frekvent 
förekommande administreringssättet (Boehnke et al., 2016; Troutt & Didonato, 2015; 
Ware et al., 2015). Flertalet patienter visade sig ha negativa upplevelser gällande 
rökning som administreringssätt. En del patienter upplevde lukten av röken, samt 
respiratoriska problem som besvärliga (Bottorff et al., 2013; Piper, Beals et al., 2017). 
Patienter upplevde också att omgivningen associerade att röka den växtbaserade MC 
med missbruk, mer än vid andra administreringssätt (Bottorff et al., 2013). Dosering 
är en annan aspekt som upplevs som ett hinder, då flera patienter upplever att det är 
svårt att dosera både koncentrat- och den ätbara formen av MC (Piper, Beals et al., 
2017) 

Medicinsk cannabis som alternativ till annan analgetika 
Många patienter uttrycker en lättnad över att kunna minska användningen av andra 
läkemedel, somliga har haft möjlighet att utesluta starka smärtstillande helt, andra har 
kunnat reducera användandet signifikant (Boehnke et al., 2016; Habib & Artul, 2018; 
Haroutounian et al., 2016; Peters II, 2013; Piper, Beals et al., 2017; Piper, DeKeuster 
et al., 2017; Troutt & Didonato, 2015; Ware et al., 2010; Ware et al., 2015). Patienter 
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uttrycker en upplevd problematik gällande smärtbehandling med stark analgetika, 
såsom opioider, och biverkningar som medföljer (Boehnke et al., 2016; Habib & 
Artul, 2018; Peters II, 2013; Piper, Beals et al., 2017). Upplevda biverkningar 
rapporteras vara den största anledningen till att vilja sluta med andra starka 
smärtstillande läkemedel (Boehnke et al., 2016; Peters II, 2013) och för många har 
biverkningarna minskat i relation till att patienterna trappat ned på dem. I sin tur har 
färre biverkningar resulterat i bättre livskvalitet (Boehnke et al., 2016; Peters II, 
2013). En del patienter upplever att MC kan vara till hjälp med att göra biverkningar, 
som kommer med andra läkemedel mer tolerabla (Piper, Beals et al., 2017). Det visar 
sig att möjligheten att trappa ned på opioider räckte som anledning att initiera 
behandling med MC för vissa patienter (Boehnke et al., 2016). I jämförandet av MC 
med opioider upplever patienter att behandling med MC inte medför de negativa 
effekter som opioider gör (Peters II, 2013). 

Patienter upplever att starkare syntetiska läkemedel medför en del negativa aspekter, 
såsom biverkningar, risk för beroende och överdosering, samt känslan av att det inte 
är "naturligt" (Peters II, 2013; Piper, Beals et al., 2017; Satterlund et al., 2015). I 
jämförelse med växtbaserad MC tas säkerhet upp, som en faktor, av patienterna. De 
upplever att rädslan för överdosering och beroende inte existerar på samma sätt, som 
när de behandlas med andra starka smärtlindringspreparat (Peters II, 2013; Piper, 
Beals et al., 2017; Satterlund et al., 2015). Vissa patienter är cyniska och har en 
bristande tillit till läkemedelsföretag, och de läkemedel som de producerar (Satterlund 
et al., 2015). Patienterna upplever inte långtidsanvändning av växtbaserad MC vara 
relaterat till större hälsorisker, i jämförelse med andra syntetiska, farmakologiska 
alternativ, exempelvis opioider (Satterlund et al., 2015). De upplever en sorts orättvisa 
i att MC behandlas och klassificeras som en farlig och kontroversiell 
läkemedelsbehandling (Bottorff et al., 2013; Satterlund et al., 2015), när det ses som 
helt normalt och socialt accepterat att behandlas med, i deras ögon, starkare och mer 
beroendeframkallande läkemedel - såsom opioider (Bottorff et al., 2013; Satterlund et 
al., 2015). För de patienter, som använder växtbaserad MC, upplevs frånvaron av det 
syntetiska som en positiv aspekt, samt att det växer och är organiskt (Satterlund et al., 
2015). Patienter beskriver både positiva och negativa aspekter angående 
administreringssätt av MC (Bottorff et al., 2013; Piper, Beals et al., 2017). En negativ 
aspekt är att vissa patienter upplever att det är svårt att dölja sitt användande när MC 
intas genom rökning (Bottorff et al., 2013). En upplevd positiv aspekt är att mängden 
av alternativ och variationer i utbudet av MC ökar chansen att behandlingen fungerar 
för olika individer, vilket patienterna saknar de i andra läkemedel (Piper, Beals et al., 
2017). 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Litteraturstudien initierades med en diskussion mellan författarna om ämnesvalet. Då 
rådande debatter uppmärksammats i media och samhället gällande medicinsk 
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cannabis, ansågs ämnet aktuellt och intressant. Personliga erfarenheter av närstående, 
som lider av kronisk smärta, samt kliniska erfarenheter från arbete inom hälso- och 
sjukvård och verksamhetsförlagd utbildning har visat att den konventionella 
farmakologiska behandlingen ofta inte räcker till och kan därför innebära problem. 
Därmed var författarna intresserade av att få en förståelse för hur patienter, som 
behandlas med andra, icke-konventionella läkemedel, såsom MC, upplever detta som 
behandling. Före studiens början fanns ingen större kunskap inom området MC, dock 
hade författarna noterat att det i debatten verkade finnas laddade åsikter kring ämnet.  

Förförståelsen diskuterades mellan författarna under studiens gång för att klargöra hur 
den skulle kunna påverka studien (Henricson, 2017). Det diskuterades att det fanns en 
förförståelse i att konventionell smärtlindring är otillräcklig och medför en del 
problem och att det däri fanns en vilja i att undersöka andra alternativ. En viss mängd 
av förförståelse och subjektivitet kan påverka en studie och för att minska denna 
effekt har författarna diskuterat dessa aspekter och haft dem i åtanke under arbetets 
gång, samt strävat efter att ha ett öppet förhållningssätt (Henricson, 2017). Genom att 
författarna diskuterade och var medvetna om en del förförståelse styrks pålitligheten i 
litteraturstudien (Priebe & Landström, 2017). Syftet var att beskriva upplevelsen av 
behandling med medicinsk cannabis hos patienter med kronisk smärta, vilket kunde 
besvaras genom en allmän litteraturgenomgång. Vid syfte att undersöka upplevelser 
är kvalitativa studier värdefulla (Henricson & Billhult, 2017), men då 
forskningsområdet som litteraturstudien är inriktad på är relativt nytt, var det svårt att 
hitta omfattande kvalitativ forskning, som motsvarade studiens frågeställningar. 
Något, som däremot stärker studiens trovärdighet, är att flera forskningsmetoder 
inkluderades: tre av resultatartiklarna är av kvalitativ metod, en är av mixad metod 
och sju är av kvantitativ metod. Detta kan stärka trovärdigheten i arbetet, då det 
innebär en form av triangulering när ämnet studeras ur olika ansatser (Forsberg & 
Wengström, 2016). De databaser, som valdes, är inriktade på omvårdnadsforskning, 
vilket stärker trovärdigheten då valet av flera databaser genererar en ökad möjlighet 
till att finna relevanta artiklar i förhållande till studiens syfte (Henricsson, 2017). Från 
början var tanken att skriva om MC-behandling vid smärta i samband med cancer, 
men området visade sig vara för litet och inriktning ändrades till kronisk smärta. De 
sökord som slutligen användes i sökningarna var: medical cannabis, medical 
marijuana, chronic pain, patient*, experienc* och nurs*. Sökordet nurs* 
inkluderades för att få ett mer omvårdnadsinriktat sökresultat, men gav inga 
resultatartiklar. Trunkeringar (*) användes för att bredda sökningen och inkludera 
andra böjningar av sökorden (Karlsson, 2017). Då forskare använder sig av båda 
termerna medical cannabis och medical marijuana i sina studier, valdes den booleska 
operatorn OR för att inkludera mer tillgängligt material. Sedan sammankopplades 
dessa termer med chronic pain och i nästa sökning med experienc*, för att avgränsa 
sökningarna till relevant material för studien (Karlsson, 2017; Östlundh, 2013). 
Strukturerade fritextsökningar genomfördes med samma sökord i alla databaser. 
Sökningar med ämnesord genomfördes i Cinahl och PubMed, ej i Psycinfo då medical 
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cannabis eller medical marijuana inte fanns som ämnesord i Thesaurus. Vidare 
uteslöts ämnesordssökningar då de exkluderade vissa artiklar som ansågs intressanta 
för resultatet. Alla, utom en artikel från databassökningarna, återfanns i flera 
databaser och flera artiklar återfanns i fler än en sökordskombination, detta ökar 
sökningarnas sensibilitet och höjer studiens trovärdighet. En detaljerad beskrivning av 
datainsamlingen stärker också överförbarheten i studien (Henricsson, 2017).  

Urvalet i resultatartiklarna var i vissa fall bristfälligt, då antalet deltagare i några 
kvantitativa studier var lågt. Detta kan ses som en bristande kvalitetsindikator i 
litteraturstudien, då forskningen inte anses representativ i samma utsträckning. 
Genom att en del studier använde sig av ett bekvämlighetsurval då de rekryterade 
patienter via exempelvis cannabis-apotek, kan pålitligheten anses bristande då dessa 
deltagare oftast redan är positivt inställda till MC. Alla artiklar är granskade enligt 
Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall, vilket stärker litteraturstudiens 
trovärdighet. Alla resultatartiklarna bedömdes ha tillräckligt hög kvalitet, nio av 
artiklarna klassades som vetenskaplig kvalitetsgrad I och två av dem klassades som 
grad II. Enligt Carlsson och Eiman (2003) anses artiklar som bedöms vara grad I och 
II hålla tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet för att inkluderas i resultatet. Ett annat 
sätt för författarna att styrka litteraturstudiens kvalitet var etiska överväganden, som 
ständigt diskuterades under studiens gång. I frågan om ämnesvalet ansågs kunskapen 
vara värdefull för både patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och forskningen. Vid 
datainsamlingen inkluderades endast artiklar, som antingen var godkända av en etisk 
kommitté eller tydliga med forskningsetiska överväganden. Vid rapportering av 
resultat fanns en strävan att presentera alla resultat, som var relevanta för syftet på ett 
så neutralt sätt som möjligt (Kjellström, 2017).  

För att erhålla så aktuell forskning som möjligt, bestämdes tidsbegränsning, 
resultatartiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2008–2018. Den äldsta artikeln, 
som kom att användas i resultatet, var publicerad 2010. Detta ses som en styrka då 
artiklarna är aktuella och kan anses relevanta för dagens forskning. Inga studier som 
var relevanta för syftet fanns publicerade på svenska, och en begränsning av 
sökningarna gjordes för att enbart inkludera artiklar på engelska. För att stärka 
studiens trovärdighet var det viktigt att artiklarna var värderade som vetenskapliga 
och därför användes begränsningen peer reviewed i de databaser det var möjligt 
(Henricsson, 2017). Vidare uteslöts artiklar i sökningarna som av titel och abstrakt 
bedömdes irrelevanta för syftet. Artiklar uteslöts, som handlade om patienter som 
självmedicinerade sig med cannabis utan att ha fått det förskrivet, och artiklar 
inkluderades, som innehöll ett deltagarurval där majoriteten hade kronisk smärta. I de 
artiklar där inte alla patienter led av kronisk smärta valdes delar bort som inte 
handlade om just dessa patienter, och endast bitar som motsvarade syftet valdes, detta 
för att styrka pålitligheten. Då medicinsk cannabis i den växtbaserade formen enbart 
är implementerad som behandling i ett fåtal länder, presenteras enbart studier från ett 
fåtal länder: Kanada, Israel och USA. Det återfanns ingen forskning ifrån andra 
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länder, som motsvarade syftet. Överförbarheten kan påverkas då det kan finnas 
kulturella skillnader och skillnader i sjukvårdssystem och skillnader i synen på 
cannabis mellan dessa länder, Sverige och andra världsdelar (Karlsson, 2017). 

Alla artiklarna, som ansågs relevanta för resultatet, lästes och granskades gemensamt 
av studiens båda författare, vilket stärker trovärdigheten och pålitligheten i 
litteraturstudien (Henricsson, 2017). Vid bearbetning av materialet, lästes materialet 
flera gånger enskilt av författarna, sedan diskuterades och analyserades fynden 
gemensamt. Detta gjordes för få en helhetsbild och för att inte förbise relevant 
material. En annan anledning var för att författarna skulle minimera risken att färga 
varandras uppfattning under databearbetningens gång. En bristande erfarenhet av att 
utforma vetenskapliga arbeten kan ha påverkat datainsamling, granskning och analys 
av materialet. En kort tidsram har också varit en avgörande faktor, som kan påverka 
arbetets kvalitet (Karlsson, 2017). 

Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att undersöka upplevelsen av medicinsk cannabis som 
smärtlindrande behandling hos patienter med kronisk smärta. Övergripande i 
resultatet framkommer det att en stor del av patienterna är positivt inställda till MC, 
som ett fungerande smärtlindringsalternativ, eller komplement, och är negativt 
inställda till opioidbehandling (Boehnke et al., 2016; Habib & Artul, 2018; 
Haroutounian et al., 2016; Peters II, 2013; Piper, Beals et al., 2017; Piper, DeKeuster 
et al., 2017; Troutt & Didonato, 2015; Ware et al., 2010; Ware et al., 2015). Det 
innebär dock en begränsning i litteraturstudien då flera av undersökningarna, som 
resultatartiklarna är baserade på, är grundade i ett urval där forskarna kommit i 
kontakt med patienterna via ett cannabis-apotek. Många av patienterna i studierna 
använde redan MC som behandling och var därmed redan till stor del positivt 
inställda till MC, vilket resulterade i att perspektivet blir endimensionellt. Då 
resultatartiklarna kommer från andra länder, såsom USA, Kanada och Israel, finns 
också kulturella skillnader i hur hälso- och sjukvården bedrivs, hur MC används, och 
det finns även skillnad i synen på cannabis över lag. Detta återspeglar inte hur hälso- 
och sjukvården i Sverige behandlar MC som läkemedel. MC förekommer i många 
olika beredningsformer, både syntetiska och naturliga, men resultatet i denna 
litteraturstudie är endast baserad på den växtbaserade formen av MC, då det är denna 
beredningsform som flest studier är genomförda på. Denna beredningsform innehåller 
THC, i varierande koncentration, vilket är den psyko-aktiva beståndsdelen, som 
framkallar ett rus (Folkhälsomyndigheten, 2015). Resultatet beskriver att MC 
påverkar det dagliga livet, exempelvis genom att hjälpa patienterna att sova bättre 
(Piper, Beals et al., 2017; Piper, DeKeuster et al., 2017; Ware et al., 2010). Detta kan 
vara en effekt av smärtlindringen från läkemedlet, vilket beskrivs i resultatet, men det 
kan även vara en drogpåverkan som härstammar från ruset som skapas vid intag av 
cannabis, innehållande THC. Detta rus ger en kognitiv påverkan, särskilt vid en större 
dos THC, vilket kan medföra somnolens (Folkhälsomyndigheten, 2015). I resultatet 
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beskrivs den kognitiva påverkan för vissa patienter medföra en behaglig känsla och en 
paus från destruktiva tankar (Piper, Beals et al., 2017), medan andra upplever den 
vara en negativ oönskad effekt (Ware et al., 2010). Det som beskrivs som en ökad 
känsla av välbehag och distraktion från negativa tankar (Piper, Beals et al., 2017), kan 
förefalla vara resultatet av reducerad smärta, men kan samtidigt vara ännu en effekt 
av kognitiv drogpåverkan. Det som presenteras i resultatet i litteraturstudien är endast 
patienternas egna, subjektiva upplevelser. 

Resultatet i litteraturstudien visar att flertalet patienter i studier (Boehnke et al., 2016; 
Habib & Artul, 2018; Peters II, 2013; Piper, Beals et al., 2017) upplever problematik 
gällande biverkningar relaterat till smärtlindrande behandling med starka analgetika, 
som exempelvis opioider. Enligt tidigare rekommendationer är WHO-trappan en 
smärtlindringsmodell, som används i praxis (Rhodin, 2014a). I vidare forskning 
(Ware et al., 2013) kritiseras modellen på grund av otillräcklig evidens på att den 
faktiskt fungerar. Den anses också vara begränsad i att hantera specifik smärta och får 
kritik för att den helt utesluter andra smärtlindringsmetoder (Ware et al., 2013). Enligt 
rapporter finns en problematik med förskrivningar av opioder i stor utsträckning 
(Häuser, Schug & Furland, 2017; CDC, 2016; Rudd, Aleshire, Zibbell & Gladden, 
2017). Rudd et al., (2017) beskriver en epidemi av drogrelaterade dödsfall i USA. Det 
beskrivs att opioider år 2014 stod för 61 procent av alla överdos-relaterade dödsfall, 
samt att fallen av opioid- överdoser har tredubblats sedan år 2000 (Rudd et al., 2017). 
Opioid-epidemin har nu i USA lett till att flertalet delstater och städer har lämnat in 
stämningsansökningar mot läkemedelsföretagen, där de kräver att företagen betalar ut 
pengar i ersättning för de allvarliga konsekvenser som opioid-missbruket har lett till 
(Haffajee & Mello, 2017). En annan studie (Furlan et al., 2017) undersökte 
utbredningen på flera kontinenter och den visar att det finns tendens till en epidemi av 
opioid-användande även i Australien och Kanada (Furlan et al., 2017). I Sverige har 
den ökade användningen av opioder också blivit ett folkhälsoproblem (Rhodin, 
2014b).  

Enligt resultatet (Boehnke et al., 2016; Peters II, 2013) är upplevda biverkningar den 
vanligaste rapporterade anledningen till att vilja sluta med opioider. Det presenteras 
även en upplevelse av att en reducering av opioider indirekt leder till bättre 
livskvalitet då biverkningarna tidigare inkräktat på dagliga funktioner (Boehnke et al., 
2016; Peters II, 2013). Detta bekräftas av Rhodin (2014a), som beskriver att med 
långtidsbruk av opioider finns risk för endokrina störningar, ökad smärtkänslighet 
(Rhodin, 2014a) samt toleransutveckling, beroendeutveckling och överdos (CDC, 
2016; Läkemedelsverket, 2010). Vidare forskning (Torresan et al., 2015) påvisar att 
det hos vissa finns en rädsla för beroende, injektioner och biverkningar, som kan 
påverka hur väl patienterna följer ordinationer för smärtlindring. Rädslan leder till att 
vissa patienter avstår behandling för att undvika dessa risker, vilket resulterar i att de 
inte blir adekvat smärtlindrade (Torresan et al., 2015). IASP Statement of Opioids 
(2018) och CDC riktlinjer (Chou et al., 2016) rekommenderar att behandling med 
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opioider sker främst vid akut smärta och vid palliativ smärtlindring. Flertalet länder 
har även på senare tid gått ut med reviderade riktlinjer gällande användandet av 
opioider där konsensus råder om att opioider endast bör övervägas hos utvalda 
patienter med ett klart definierat nociceptivt och/eller neuropatiskt smärtsyndrom 
(Rudd et al., 2017). Det föreligger en problematik då dessa reviderade riktlinjer inte 
presenterar några självklara ersättningsalternativ. För patienter som lider av kronisk 
smärta innebär deras tillstånd ett stort lidande och de söker tillgängliga alternativ. 
Trots att en del av patienterna i litteraturstudiens resultat upplevde MC som ett 
"säkrare" alternativ än opioider (Boehnke et al., 2016; Peters II, 2013; Piper, Beals et 
al., 2017), finns liknande risker med MC som med opioider, gällande risk för tolerans- 
och beroendeutveckling (WHO, 2016). THC stannar kvar i kroppen en längre tid, 
vilket ger en påverkan även efter att berusningen har lagt sig (Folkhälsomyndigheten, 
2015). Narkotikaklassade läkemedel ses som ett viktigt verktyg för att kunna lindra 
smärta och därmed lindra patienters lidande och öka deras livskvalitet (UNODC, 
1972). Samtidigt, då behandling med narkotiska läkemedel kan innebära en risk för 
patienten kan icke-farmakologiska behandlingar vid smärta kan vara ett bra, och mer 
säkert, komplement vid smärtbehandling. Det är viktigt, som sjuksköterska, att ha 
kunskap om dessa icke-farmakologiska behandlingar, för att kunna förespråka dessa 
alternativ. Smärtskola är ett alternativ som erbjuds (Region Halland, 2017) till 
patienter som besvärats av värk i över tre månader, där de kan lära sig att hantera 
smärtan i vardagen. Sjukgymnast och arbetsterapeut håller i utbildningen och kan 
tillhandahålla patienter med coping-strategier för smärthantering (Region Halland, 
2017).  

Resultatet visar att patienter upplever en stigmatisering och att de blir dömda av 
omgivningen gällande sin behandling med MC (Bottorff et al., 2013; Piper, 
DeKeuster et al., 2017; Satterlund et al., 2015; Troutt & Didonato, 2015). 
Omgivningen har stort inflytande på hur patienten hanterar sin sjukdom och 
behandling (Forsberg, 2016). På grund av risker och problematik relaterad till bruk av 
cannabis som drog, har samhället en kritisk syn på cannabis som ämne, vilket innebär 
en negativ syn på de som brukar det i drog-relaterat syfte. Detta negativa synsätt 
sprids även till de patienter, som använder det i medicinskt syfte. Liknande 
uppfattningar presenteras i resultatet (Satterlund et al., 2015) där patienter beskriver 
att de själva, initialt, hade samma kritiska uppfattning av MC, och vissa kände ett stort 
misslyckande och en stor skam i att initiera MC som behandling (Satterlund et al., 
2015). I annan forskning (Reiman, Welty & Solomon, 2017) beskriver andra patienter 
att det hade varit högst troligt att de hade övervägt MC, som behandling, om 
stigmatiseringen hade varit mindre påtaglig (Reiman, Welty & Solomon, 2017). En 
annan faktor, som möjligtvis bidrar till känslan av stigmatisering kring MC, är hur det 
behandlas som läkemedel. Det framgår i resultatet att vissa av patienterna, i studier 
från USA och Kanada, måste ta sig till specifika cannabis-apotek för att införskaffa 
MC (Bottorff et al., 2013). Så länge MC särskiljs från andra läkemedel, kommer även 
patienterna, som behandlas med det känna sig avvikande från resten av vården, och 
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hälso- och sjukvårdspersonal kommer troligen att bemöta dem annorlunda än andra 
patienter. Vidare beskrivs det att patienterna känner att stigmatiseringen även kommer 
från hälso- och sjukvårdspersonalens håll, och att de inte upplever ett öppet klimat att 
prata om MC (Bottorff et al., 2013; Piper, Beals et al., 2017; Satterlund et al., 2015). 
En liknande aspekt beskrivs i annan forskning (Page & Verhoef, 2006), där 
patienterna upplever att hälso- och sjukvårdpersonalens reaktioner till deras 
behandling med MC kan vara dömande, vilket påverkar patienterna negativt. Detta 
gör dem mindre benägna att tala öppet med hälso- och sjukvårdspersonalen (Page & 
Verhoef, 2006). Detta bekräftas i tidigare forskning (Dow et al., 2012), som beskriver 
att hälso- och sjukvårdpersonalens bemötande har en stor inverkan på hur patienter 
väljer att kommunicera. När patienterna inte blir tagna på allvar leder detta till en 
barriär mellan patient och hälso- och sjukvården (Dow et al., 2012). Patienternas 
upplevelse av stigmatisering från omgivning och hälso- och sjukvårdspersonal kan 
bero på olika faktorer. Det finns en risk att en andel människor fabricerar åkommor 
för att utnyttja systemet, och för att på så sätt kunna använda MC som en drog. Det 
kan vara svårt för hälso- och sjukvårdspersonal att avgöra i vilka fall ett läkemedel 
används i medicinskt syfte och inte missbrukas, vilket kan innebära att hälso- och 
sjukvårdspersonal har väl grundade skäl till oro. En aspekt som kan diskuteras är i 
vilka fall patienterna faktiskt möter dömande åsikter och stigmatisering från hälso- 
och sjukvårdspersonal. Vad vissa patienter upplever som stigmatisering kan 
möjligtvis vara ett kritiskt förhållningssätt till MC från hälso- och sjukvårdens sida. I 
en personcentrerad vård (Forsberg, 2016) är det viktigt att som sjuksköterska inte 
döma eller lägga in egna värderingar kring patienternas egna vårdbeslut. Det är viktigt 
att hålla patienterna uppdaterade kring deras hälsoförutsättningar så att de kan göra 
informerade vårdval (Forsberg, 2016). Sjuksköterskan har en viktig roll i att främja 
patienters hälsa och förhindra att patienter gör val som påverkar deras hälsa negativt 
och exempelvis hamnar i ett missbruk. Detta är avvägande aspekter som kan härledas 
till Beauchamp och Childress (2009) grundläggande principer för etiska 
överväganden, inom omvårdnad och medicin. Enligt autonomi-principen har 
patienten självbestämmanderätt. Som sjuksköterska finns även en skyldighet att 
arbeta efter göra gott-principen och inte skada-principen, vilket innebär att arbeta med 
att förebygga skada och främja hälsa (Beauchamp & Childress, 2009). Det är viktigt 
för hälso- och sjukvårdspersonal och patienter, att ha i beaktande att det kan föreligga 
risk för toleransutveckling vid kontinuerligt användande av cannabis, även gällande 
medicinsk cannabis (WHO, 2016). Frågeställningar finns gällande risker med 
cannabis som en "gateway-drog" till användande av tyngre droger. Det finns tidig 
banbrytande forskning (Kandel, 1975), som presenterar en hypotes, som visar på en 
korrelation mellan användande av cannabis som sedan lett till missbruk av tyngre 
droger (Kandel, 1975). Forskningen har sedan dess bekräftat ett samband (Kandel, 
Yamaguchi & Klein, 2006), men har inte kunnat fastslå två viktiga aspekter: huruvida 
användandet av den ena drogen "orsakar" användandet av nästa samt vilka 
mekanismer, som föranleder progressionen av droganvändning (Kandel, Yamaguchi 
& Klein, 2006). Samtidigt föreslår studier (Hall & Lynskey, 2005) att vissa människor 
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generellt är mer benägna att missbruka substanser och börjar ofta med mer 
lättillgängliga substanser, såsom alkohol och cannabis, innan de fortsätter in i ett 
tyngre missbruk (Hall & Lynskey, 2005). Forskning visar att även om de flesta som 
har brukat tyngre droger tidigare testat cannabis, så brukar de flesta cannabis-
användarna inte tyngre droger (Englund, 2016; Hall & Lynskey, 2005). Det är viktigt 
att inom forskningen utvärdera alla sambandsfaktorer, som kan ha en inverkan på 
studiens resultat. Det finns många psykosociala faktorer, och andra substanser, såsom 
alkohol och tobak, som kan påverka individers livssituation och hälsa. Därmed kan 
det vara svårt att fastställa, specifikt, cannabis effekt på en individs hälsa och 
livssituation, då många mekanismer är involverade (Englund, 2016). Samtidigt, då det 
finns risk för missbruk och beroendeutveckling (WHO, 2016), har sjuksköterskan en 
viktig funktion i att arbeta proaktivt med patienter för att upptäcka tidiga tecken till 
missbruk, samt agera aktsamt vid behandling med narkotikaklassade substanser, 
såsom MC. Det är samtidigt viktigt att sjuksköterskan skapar ett öppet klimat där 
patienten känner att hen kan tala öppet om sin hälsa och sin livssituation. På så vis 
kan sjuksköterskan lättare hjälpa patienten genom att vara ett stöd och sätta in 
åtgärder. Resultatet i litteraturstudien och vidare forskning visar att om inte patienter 
känner ett öppet klimat att prata, så kan det bli problematiskt för dem att vara ärliga 
och det blir svårt för sjuksköterskan att nå fram till, och hjälpa patienterna. Därför är 
det viktigt för hälso- och sjukvårdspersonal att inte döma patienter och lägga in egna 
värderingar i bemötandet med patienter, då detta kan motverka skapandet av ett öppet 
klimat. Enligt Forsberg (2016) innebär en stor del i personcentrerad vård att varje 
patients uppfattning om sitt tillstånd är subjektiv. Det är viktigt att låta deras 
uppfattning och upplevelse ligga som grund för den omvårdnad som ges (Forsberg, 
2016).  

I resultatet framkom det även att patienter upplever att de blir dömda och 
kriminaliserade av samhället, trots att de inte begår en olaglig handling (Bottorff et 
al., 2013; Piper, DeKeuster et al., 2017). En del patienter i USA upplever en direkt 
problematik i sambandet mellan den illegala statusen av cannabis som substans på 
federal nivå, även om det är legalt i deras delstat (Piper, Beals et al., 2017). Detta 
härleds bakåt till Single Convention on Narcotic Drugs 1961 (reviderad 1972) då FN 
klassificerade cannabis som en illegal och farlig drog, då många länder skrev under en 
konvention att arbeta förebyggande mot drogens utbredning (UNODC, 1972). Synen 
på MC, som behandling, varierar mellan områden i världen och det är tidigare 
beskrivet i Clarke & Merlin (2013) att det är sociala, ekonomiska och etiska faktorer, 
som i samhället styr vad som räknas till konventionell läkemedelsbehandling eller 
inte. I Sverige råder ett annorlunda klimat gällande syn på MC i relation till de delar 
av världen där det är implementerat som behandlingsmetod. Olsson (2008) beskriver 
att i Sverige på 1960-talet började det i samhället växa en oro för droger och dess 
konsekvenser. Detta gav utrymme för en narkotikapolitik med starka moraliska, 
legala och sociala förankringar. Vidare stärks Sveriges position i frågan av att FN i en 
rapport berömmer Sverige för dess vision om ett "drog-fritt" samhälle, och den 
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svenska modellen presenteras som ett föredöme för resten av världen (Olsson, 2008). 
Det råder stora kulturella skillnader i synen på cannabis överlag, i Sverige, jämfört 
med USA, Kanada och Israel. Där är MC legalt, på många håll, men även en våg av 
legalisering av cannabis i icke-medicinskt syfte sprider sig. Även om behandlingen 
med växtbaserad MC skulle implementeras i Sverige, skulle den mest troligt skilja sig 
från de länder som presenteras i resultatet, där rökning av MC är ett vanligt 
administreringssätt. Läkemedlet skulle troligen hanteras och stå under samma 
lagstiftning som andra narkotiska läkemedel och rökning skulle med stor sannolikhet 
uteslutas som administreringssätt, med tanke på hur hälso- och sjukvården i Sverige 
verkar mot rökning.  

Resultatet beskriver en korrelation mellan ökad mängd och intensitet av oönskade 
effekter med en ökad dos av cannabinoiden THC (Ware et al., 2010). Samma resultat 
påvisas i vidare forskning (Englund et al. 2017), där det föreslås att en högre 
koncentration av THC innebär en ökad risk för kognitiv påverkan och beroende, 
särskilt hos en yngre målgrupp (Englund et al., 2017). Studier visar att det under de 
senare åren har skett en konsekvent ökning av THC potens i cannabis (Cascini, Aiello 
& Di Tanna, 2012). I kontrast visar senare forskning (Englund et al., 2017; Solowij et 
al., 2018; WHO; 2017) att CBD är en cannabinoid som kan motverka THC:s 
oönskade effekter, och har hög terapeutisk signifikans. CBD har visat sig kunna 
förbättra psykiska och kognitiva symtom, särskilt hos cannabisanvändare, minska 
THC:s berusningseffekt, samt föreslås det kunna användas för att behandla cannabis-
beroende (Solowij et al., 2018). WHO (2017) anser inte att CBD innebär några 
hälsorisker och vidare forskning (Englund et al., 2017) bekräftar detta, vilken anser att 
en viktig del i att begränsa cannabis potentiella skadeverkningar innefattar att 
begränsa potensen av THC och istället höja mängden CBD (Englund et al., 2017). 
Förslagsvis skulle det kunna införas en reglering på mängden THC som får 
förekomma i MC, och istället implementera ett större fokus på att öka mängden CBD, 
för en ökad hälsovinst och minskade potentiella skadeverkningar. Samtidigt är det 
viktigt med en stor mängd data, insamlad under en längre tid, för att ha tillräckligt 
med kunskap om risker gällande en substans, innan det officiellt kan användas som ett 
behandlingsalternativ. Det har tidigare uppstått problematik då ett nytt läkemedel har 
marknadsförts som icke beroendeframkallande, men har sedan har visat sig orsaka 
stor beroendeproblematik (Babalonis et al., 2013). I vissa fall har företag undanhållit 
och förvrängt evidens för att vilseleda allmänheten om skaderisker gällande ett ämne. 
Ett exempel är när Robert N Proctor (2012) beskriver att trots att forskning bekräftade 
sambandet mellan lungcancer och cigaretter redan på 1940–50-talet så var det 
fortfarande på 1960-talet väldigt få läkare som var övertygade om hälsoriskerna som 
finns med cigaretter. Tobaksindustrin hade, och har fortfarande, mycket pengar att 
spendera på marknadsföring och lobbyism, vilket medförde att de gjorde allt i sin 
makt för att ogiltigförklara den evidens som forskningen presenterade (Proctor, 2012). 
Det finns evidens som visar att MC innefattar goda terapeutiska egenskaper, bland 
annat som behandlingsmetod vid kronisk smärta (NASEM, 2017; WHO, 2016), vilket 
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även återkopplas i resultatet av litteraturstudien (Boehnke, Litinas & Clauw , 2016; 
Bottorff et al., 2013; Haroutounian et al., 2016; Habib & Artul, 2018; Peters II, 2013; 
Piper, Beals et al., 2017; Piper, DeKeuster et al., 2017; Satterlund, Lee & Moore, 
2015; Troutt & Didonato, 2015; Ware et al., 2010; Ware, Wang, Shapiro & Collet, 
2015). Forskningsläget kan dock anses oklart då det inom cannabisforskningen 
förekommer motstridiga studier, vilket gör det svårt för beslutsfattare och allmänheten 
att bilda sig en uppfattning. Det saknas tillräcklig forskning gällande MC inverkan på 
särskilda patientgrupper, exempelvis yngre och äldre, gravida och ammande. Det 
behövs mer longitudinell forskning, för att se den långsiktiga påverkan ämnet har, 
samt behövs mer forskning på de varierande formerna av MC, såsom exempelvis 
koncentrat. Forskningen behöver standardiseras för bättre överförbarhet och 
kvalitetssäkras, för att uppnå evidensbaserad kunskap, och för att riktlinjer ska kunna 
utformas, och även för att stöd ska kunna ges åt politiska och medicinska beslut. 
Riktlinjer finns idag (NASEM, 2017) för dosering och användande av de flesta 
läkemedel och även för substanser så som nikotin och alkohol, däremot inte för MC, 
vilket beror på bristande forskning (NASEM, 2017). Eftersom en evidensbaserad vård 
eftersträvas är det viktigt att tillräckligt forskningsunderlag finns för att kunna 
identifiera vilka användningsområden MC har eller inte har. Viktiga aspekter gällande 
dosering, beroende och andra säkerhetsaspekter behöver fastställas. Vid användning 
av narkotikaklassade substanser som läkemedel finns alltid en risk för överdosering 
och missbruk och hälso- och sjukvården behöver aktivt arbeta för att förebygga detta.  

Konklusion 
Resultatet visar att patienter med kronisk smärta, som behandlas med medicinsk 
cannabis upplever en god smärtlindring av preparatet, vilket även medför en positiv 
inverkan på flertalet andra livsfunktioner, såsom förbättrad sömn, ökad funktionalitet 
och övergripande bättre välmående. En annan positiv aspekt som presenteras är 
möjligheten att minska ner eller helt utesluta andra smärtlindringspreparat, såsom 
opioider, med minskade biverkningar som följd. Det finns hinder till användande av 
MC i form av upplevd stigmatisering, oönskade effekter och otillräcklig forskning. De 
upplevda oönskade effekterna som var mest framträdande bestod av ökad aptit, 
respiratoriska problem relaterade till rökningen av MC samt kognitiva problem i form 
av somnolens, yrsel och minnesproblem. Det största hindret till att använda MC 
berodde på stigmatisering både från omgivning och hälso- och sjukvårdspersonal. 
Patienterna kände sig dömda och kriminaliserade av samhället och upplevde avsaknad 
av stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen.  

Implikation 
För att bedriva en god, personcentrerad vård krävs det att sjuksköterskan ser varje 
patient som en unik individ med subjektiva upplevelser och att låta dessa ligga till 
grund för omvårdnaden. Bestämmelser om säker och effektiv behandling för patienter 
måste komma från evidensbaserad forskning och från beslut av varje enskild patient. 
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Därför är det av stor vikt för sjuksköterskan att vara väl informerad om olika 
behandlingsstrategier och dess implikationer. Denna litteraturstudie bidrar till att ge 
en ökad insyn i hur patienter upplever MC som behandling, vilket är viktigt för att 
sjuksköterskan ska kunna bemöta dessa patienter och ge dem rätt vägledning och stöd. 
I frågan gällande MC som behandling tillkommer viktiga frågeställningar som 
behandlar hur hälso- och sjukvårdspersonal i största mån förhindrar att läkemedlet gör 
skada och leder till missbruk. Det innebär stora utmaningar för sjuksköterskan att, 
precis som med andra narkotikaklassade läkemedel, arbeta förebyggande och göra 
viktiga bedömningar. Då vården som bedrivs bör vara evidensbaserad så är det av 
yttersta vikt att mer longitudinell och extensiv forskning görs på MC eftersom 
forskningen, speciellt gällande långtidspåverkan av MC, ej är enhetlig. 
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Tabell 1: Sökordsöversikt 
                                
Sökord 
 

Cinahl PubMed Psychinfo 

Medicinsk cannabis 
Medical cannabis 
(fritextsökning) 

Medical cannabis 
(fritextsökning) 

Medical cannabis 
(fritextsökning) 

Medicinsk marijuana 
Medical marijuana 
(fritextsökning) 

Medical marijuana 
(fritextsökning) 

Medical marijuana 
(fritextsökning) 

Patient 
Patient* 
(fritextsökning) 

Patient* 
(fritextsökning) 

Experienc*  
(fritextsökning) 

Kronisk smärta 
Chronic pain 
(fritextsökning) 

Chronic pain* 
(fritextsökning) 

Chronic pain* 
(Fritextsökning) 

Upplevelse 
 Experienc* 
(fritextsökning) 

Experienc* 
(fritextsökning) 

Experienc* 
(fritextsökning) 

Omvårdnad 
Nurs* 
(fritextsökning) 

Nurs* 
(fritextsökning) 

Nurs* 
(fritextsökning) 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2018-03-23 Cinahl 

"medical marijuana" OR "medical 
cannabis" AND "chronic pain". 
Limits: 2008-2018, peer reviewed, 
engelska 60 19 8 3(3) 

2018-03-23 Cinahl 

MH "medical marijuana" AND 
"chronic pain". Limits: 2008-2018, 
peer reviewed, engelska 43 17 7 3 (3) 

2018-03-23 Pubmed 

"medical marijuana" OR "medical 
cannabis" AND "chronic pain". 
Limits: 2008-2018, engelska 90 38 21 4 (4) 

2018-03-23 Pubmed 

"medical marijuana" [Mesh] OR 
"medical cannabis" AND "chronic 
pain" Limits: 2008-2018, engelska 81 36 19 4 (4) 

2018-03-23 Psycinfo 

"medical marijuana" OR "medical 
cannabis" AND "chronic pain". 
Limits: 2008-2018, peer reviewed, 
engelska 39 22 14 3 (3) 

2018-03-23 Cinahl 

"medical marijuana" OR "medical 
cannabis" AND patient* AND 
experienc* Limits: 2008-2018, 
peer reviewed, engelska 12 7 5 1 (1) 

2018-03-23 Pubmed 

"medical marijuana" OR "medical 
cannabis" AND patient* AND 
experienc* Limits: 2008-2018, 
engelska 18 13 10 5 (5) 

2018-03-23 Psycinfo 

"medical marijuana" OR "medical 
cannabis" AND patient* AND 
experienc* Limits: 2008-2018, 
peer reviewed, engelska 24 18 13 5 (5) 

2018-03-23 Cinahl 

"medical marijuana" OR "medical 
cannabis" AND Nurs* AND 
patient*. 
Limits: 2008-2018, Peer 
Reviewed, Engelska 
 19 7 6 0 

2018-03-23 Pubmed 

"medical Marijuana" OR "medical 
cannabis" AND nurs* AND 
patient*  
Limits: 2008-2018, Engelska 
 12 6 4 0 

2018-03-23 Psycinfo 

"medical marijuana" OR "medical 
cannabis" AND nurs* AND 
patient*. Limits: 2008-2018, peer 
reviewed, Engelska 
 6 4 2 0 

2018-03-14 

Manuell 
sökning i 
Pubmed 

Ware, M. A., Wang, T., Shapiro, 
S., Robinson, A., Ducruet, T., 
Huynh, T., … Collet, J. (2010). 
Smoked cannabis for chronic 1 1 1 1 
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neuropathic pain: A randomized 
controlled trial. Canadian Medical 
Association or its Licensors, 182, 
694-701. doi: 
10.1503/cmaj.091414    
 

2018-02-23 

Manuell 
sökning i 
Psycinfo 

Bottorff, J., Bissell, L., Balneaves, 
L., Oliffe, J., Capler, R., & 
Buxton, J. (2013). Perceptions of 
cannabis as a stigmatized 
medicine: A qualitative descriptive 
study. Harm Reductional Journal, 
10, 1-10. doi:10.1186/1477-7517-
10-2 1 1 1 1 

2018-02-23 

Manuell 
sökning i 
Psycinfo 

Peters II, D. C. (2013). Patients 
and Caregivers Report Using 
Medical Marijuana to Decrease 
Prescription Narcotics Use. 
HumboldtJjournal of Social 
Relations, 24-40. 1 1 1 1 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
 

Artikel 1 

Referens Boehnke, K. F., Litinas, E. & Clauw, D. J. (2016). Medical cannabis use is associated with 
decreased opiate medication use in a retroperspective cross-sectional survey of patients with 
chronic pain. The Journal of Pain, 17, 739-744. 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl, Pubmed, Psycinfo 

Syfte Målet med undersökningen var att undersöka hur användningen av medicinsk cannabis (MC) hos 
kronisk smärt-patienter påverkade deras användning av opiater. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

Urval Forskarna kontaktade MC-apotek som i sin tur rekryterade deltagarna. De skulle vara över 18 år 
och behandlas med medicinsk cannabis. 

Datainsamling Deltagarna fick ta del av en online-enkät, Qualtics (Provo, UT) och svarade på 46 frågor som 
utforskade bland annat MC-användning och användning av opiater, smärtskattning, samt 
demografiska uppgifter 

Dataanalys Studiens population presenterades med beskrivande statistik. Känslighetsanalys gjordes på all 
insamlad data. Pearson korrelationstest användes för att undersöka förändringar och förhållande 
mellan variabler. Studet t-tester användes för att undersöka huruvida MC-användning påverkat 
användning av andra läkemedel, samt medicinska biverkningar. Samlade t- tester användes för att 
utvärdera förändringar i dessa variabler före och efter inledandet av cannabisanvändning. 

Bortfall Av 374 patienter led 244 av kronisk smärta, de som inte gjorde det föll bort ur det slutgiltiga resultatet. 
De enkäter som inte blivit helt ifyllda blev uteslutna ur resultatet då forskarna gjorde en analys som 
visade att resultatet inte skulle påverkas signifikant. I slutändan återstod 185 enkäter som analyserades. 

Slutsats Patienterna upplever en förbättrad livskvalité när de under behandling av MC kan minska övriga 
analgetiska läkemedel, både mängden av läkemedel de tagit sedan tidigare samt antal av 
läkemedelssorter. Biverkningarna som påverkar och inkräktar på deras dagliga livsfunktioner 
visade sig bli färre. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 2 

Referens Bottorff, J., Bissell, L., Balneaves, L., Oliffe, J., Capler, R., & Buxton, J. (2013). Perceptions of 
cannabis as a stigmatized medicine: A qualitative descriptive study. Harm Reductional Journal, 
10, 1-10. doi:10.1186/1477-7517-10-2 

Land  
Databas 

Kanada 
Pubmed, Psycinfo 

Syfte Att beskriva patienter som använder MC upplevelser av stigmatiseringen kring denna 

Metod:  
Design 

Kvalitativ  
Kvalitativ deskriptiv design 

Urval 23 deltagare rekryterades från cannabis-apotek och genom online-forum för MC-användare. 

Datainsamling Semi-strukturerad intervju individuellt med patienten 

Dataanalys Induktiv data-analys. Forskarna gick igenom intervjuprotokollen och läste dem flera gånger. De 
skapade teman som sedan diskuterades på möten och på dessa möten skapades konsensus kring 
kategorier som kodats fram. Det kvalitativa analysprogrammet som användes för att 
organisera datan var NVivo. Sedan användes en jämförande analys för att undersöka deltagarnas 
upplevelse av cannabis som används i medicinskt syfte 

Bortfall Inget redovisades 

Slutsats Resultatet bygger endast på patienternas upplevelser av medicinsk marijuana. Den handlar om 
att undersöka patienters upplevelser av stigma kring medicinsk cannabis som smärtlindrande 
läkemedel. Patienter upplever att det är väldigt mycket negativ laddning kring att röka medicinsk 
cannabis, att de upplevs som missbrukare. Känslan av att göra rätt för sin egen hälsa beskrivs 
samtidigt som de blir kriminaliserade. Det framkommer även en stark känsla av att de som 
individer borde ha rätt att bestämma över sin egen hälsa och behandlingsbeslut. Vissa blir socialt 
isolerade då de väljer att dra sig undan för att undvika att bli dömda och kritiserade. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 3 

Referens Habib, G. & Artul, S. (2018). Medical Cannabis for the treatment of fibromyalgia. Journal of 
Clinical Rheumatology, 00, 1-4. 

Land  
Databas 

Israel 
Pubmed, Psycinfo 

Syfte Syftet var att undersöka effekterna av licenserad medicinsk cannabis hos patienter med 
fibromyalgi i den israeliska befolkningen.   

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Retrospektiv tvärsnittsstudie 

Urval 26 patienter deltog i studien. Alla skulle vara över 18 år och kapabla till att ge informerat 
samtycke. Exklusionskriterier var: patienter med cancer eller andra reumatologiska sjukdomar än 
fibromyalgi. 

Datainsamling Efter att patienterna gett informerat samtycke samlades demografiska-, kliniska- och 
laboratorieuppgifter in från register från två sjukhus i Israel. Patienterna fick även fylla i en 
Fibromyalgi-enkät om symtom före och efter behandling med MC. De fick även dokumentera all 
medicinsk behandling de erhållit två månader innan behandling med cannabis och under de två 
månader de fick medicinsk cannabis samt biverkningar de upplevde av cannabisen. I enkäten fick 
de beskriva upplevelsen av medicinsk cannabis med egna ord. 

Dataanalys Wilcoxon´s tecken ranktest tillämpades för att jämföra resultaten gällande enkät-datan före 
medicinsk cannabis-behandling med den efteråt. Ett X2 test genomfördes för att jämföra de 
patienter som fick olika mediciner innan och under behandlingen med de som behandlades med 
samma mediciner genom alla fyra månaderna. 

Bortfall Av de 30 patienter som identifierats kunna delta i studien så föll fyra bort: en på grund av att 
forskarna inte kunde kontakta hen, två av dem hade cancer och en hade inflammatorisk 
ledsjukdom 

Slutsats Då patienterna lider av kronisk smärta och att de med hjälp av enkäten kan beskriva de egna 
upplevelserna av medicinsk cannabis-behandling så motsvarar den litteraturstudiens syfte väl. 
Patienters upplevelser av hur deras vardag påverkas och speciellt den upplevda smärtlindringen av 
läkemedlet presenteras. Alla patienterna upplever positiva resultat när de rankar upplevd 
smärtlindring. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 4 

Referens Haroutounian, S., Ratz, Y., Ginosar, Y., Furmanov, K., Saifi, F., Meidan, R. & Davidson, E. 
(2016). The effect of medicinal cannabis on pain and quality-of-life outcomes in chronic pain - 
A prospective open-label study. Clinical Journal of Pain, 32, 1036-1043. doi: 
10.1097/AJP.0000000000000364  

Land  
Databas 

Israel 
Pubmed, Psycinfo 

Syfte Syftet med studien var att undersöka långtids-effekt av MC som behandling av kronisk smärta 
och funktionella resultat hos patienter där behandling av kronisk smärta ej har fungerat. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Prospektiv studie 

Urval 274 deltagare rekryterade från en smärtklinik i Jerusalem och blev godkända för att påbörja 
studien. Inklusionskriterier: ålder över 18 år, kronisk smärta samt otillräcklig smärtlindring eller 
icke tolererbara biverkningar av minst två olika typer av analgetika vid full dos. Personer 
exkluderades, om de bland annat: inte kunde läsa eller förstå innehållet för att kunna ge 
informerat samtycke, eller hade en bakgrund innehållande missbruk av substanser eller psykiska 
problem. 

Datainsamling Deltagarna fick ett behandlingsschema av MC att följa och smärtintensitet samt 
livskvalitetsindikatorer mättes vid ett första tillfälle samt ett uppföljningstillfälle sex månader 
senare. Biverkningar registrerades vid varje uppföljningstillfälle. 

Dataanalys Statistisk analys genomfördes med StigmaPlot 12.5. Förändringar i data från baseline - till 
uppföljningstillfället analyserades med parat t-test för normalfördelad data och Wilcoxon 
teckenrangtest för icke-normalfördelad data, vilket bedömdes av Shapiro-Wilk test. Linjär 
regressions analys användes för att undersöka samband mellan förbättrad smärta och fysisk 
funktion. 95 procent konfidentsintervaller (Cl) eller SD användes, signifikansvärde (P) 
bestämdes på under 0.05. 

Bortfall Av de ursprungliga 274 deltagarna som blivit tillfrågade och godkända att påbörja studien 
samlades baselinedata in från 206 deltagare och 176 patienter genomförde uppföljningstillfälle. 

Slutsats Det presenteras en förbättring av smärtskattning och livskvalitetsindikatorer hos deltagarna i 
studien efter sju månaders uppföljning. Många av patienterna avslutade sin opioidbehandling 
under studiens gång. En del biverkningar rapporterades och 11 av 206 deltagarna avslutade 
studien på grund av detta. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

Referens Peters II, D. C. (2013). Patients and caregivers report using medical marijuana to decrease 
prescription Narcotics Use. Humboldt Journal of Social Relations, 35, 24-40. 

Land  
Databas 

USA 
Psycinfo 

Syfte Syftet med studien var att presentera patienters upplevelser och uppfattningar om effekten av 
medicinsk cannabis relaterat till andra receptbelagda läkemedel. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Djupgående intervju-metod 

Urval 28 deltagare ut för att intervjuas, sju av dessa rekryterades genom att sätta upp flygblad och de 
resterande genom snöbollsmetod. Forskarna matchade patienternas medicinska tillstånd och kön 
med fördelningen relaterat till verkligheten. I verkligheten är 30 procent av de som använder 
medicinsk marijuana, kvinnor, i studien var 36 procent kvinnor (10 av 28). 19 av objekten var 
"vanliga" patienter som fått MC utskrivet av staten, nio av dem var så kallade "caregivers" som 
patienten, enligt lagen i Michigan, får utse att förse dem med MC. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer spelades in och de varade ungefär 60 min. Frågor ställdes gällande 
deltagarnas användning av MC och opiater. 

Dataanalys Resultatet av intervjuerna sammanställdes och likheter och skillnader belystes. 

Bortfall Många deltagare hoppade av i sista minuten och endast 28 av 80 inplanerade intervjuer ägde rum. 

Slutsats Patienterna i studien upplever opiater negativt i jämförelse med MC. Många väljer att inte hämta 
ut förskrivna opiater, på grund av att de upplever MC som en mer "naturlig" behandlingsform. 
Effekten av MC uppskattas vara starkare än kodein men sämre än starkare opiater, såsom morfin. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 
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Artikel 6 
Referens Piper, B. J., Beals, M. L., Abess, A. T., Nichols, S. D., Martin, M. W., Cobb, C. M. & 

DeKeuster, R. M. (2017). Chronic pain patient´s perspectives of medical cannabis. Pain, 158, 
1373-1379. doi: 10.1097/j.pain.0000000000000899 

Land  

Databas 

USA 

Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att ge en djupgående, kvalitativ undersökning av patienters perspektiv 
av medicinsk cannabis (MC) styrkor och begränsningar.  

Metod:  

Design 

Mixad metod 

Tvärsnitts/Grounded theory 

Urval 984 legala medlemmar från cannabis-apotek runtom New England rekryterades för studien 

Datainsamling Deltagarna fick svara på 77 frågor på en online-enkät, publicerad på Survey Monkey. 
Frågorna handlade om demografi, sjukdomshistoria och öppna frågor relaterade till bland 
annat MC.  

Dataanalys Kvantitativ data analyserades med hjälp av Systat (San Jose, CA), version 13.1. Variabilitet 
uttrycktes i SEM. Kvalitativ data analyserades med ett Grounded Theory perspektiv. En 
psykolog, som inte var expert på cannaboider, skapade teman och subteman utifrån den 
insamlade data. Den sorterade datan laddades upp till QSR International NVivo 9, som 
kvantifierade antalen svar. Tio procent av svaren granskades av en annan forskare för att 
verifiera teman och subteman. 

Bortfall 1513 deltagare hade öppnat enkäten och godkänt informerat samtycke, men endast 984 
fullföljde studien.  

Slutsats Den vanligaste responsen i undersökningen handlar om hälsoeffekter. Den största fördelen 
med MC rapporteras som att deltagarna upplever smärtlindring och därefter presenteras 
fördelen med förbättrad sömn. Deltagarna uttrycker även åsikter om att det kännes mer 
"säkert" och "naturligt" med MC, att de inte kan överdosera, eller bli beroende. De mest 
frekventa negativa aspekter av MC i undersökningen består av för höga kostnader för 
produkter, illaluktande rök, mental påverkan, stigmatisering av ämnet samt undermålig 
tillgänglighet av produkten.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 7 
Referens Piper, B. J., DeKeuster, R. M., Beals, M. L., Cobb, C. M., Burchmanm, C. A., Parkinson, L., 

… Abess, A. T. (2017). Substitution of medical cannabis for pharmaceutical agents for pain, 
anxiety, and sleep. Journal of Psychopharmacology, 31, 569-575.  

Land  

Databas 

USA 

Pubmed, Psycinfo 

Syfte Denna studie utvärderade om användandet av medicinsk cannabis (MC), utöver att 
minska opioid-användande, även kan minska användandet av andra psykoaktiva droger.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Retrospektiv tvärsnittsstudie 

Urval 1513 deltagare rekryterades från cannabis-apotek runtom New England. 

Datainsamling En online enkät skickades ut till medlemmar av cannabis-apotek i Maine, Vermont och Rhode 
Island. Olika stater har olika kvalifikationer gällande inkludering i MC program, av denna 
anledning kunde enkäterna variera en aning beroende på vilken stat de skickades ut till. Den 
enda delen av enkäten som var obligatorisk var samtycket. Enkäten beräknades ta 15 minuter. 

Dataanalys För den kvantitativa, statistiska analysen användes programmet SPSS version 23.0 och 
grafiska figurer gjordes med GraphPad Prism version 6.00.  Signifikansvärdet var P=0.005, 
lägre signifikansvärden som noterades dokumenterades även dem. Kvalitativ analys gjordes 
av frågorna med öppna svar med hjälp av QRS NVivo 11 och figurerna gjordes i 
programmet Wordle 

Bortfall Inget redovisades 

Slutsats I studien presenteras flera faktorer som motsvarar syftet till litteraturstudien, exempelvis hur 
de upplever att sjukvården har bemött deras val av att behandlas med medicinsk cannabis eller 
hur villiga de är att berätta för sin omgivning om MC. De redogör även hur de upplever att de 
kan minska på andra läkemedel som resultat av behandling med MC. Något annat som 
beskrivs är de biverkningar som patienterna upplever under behandling med MC.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 8 

Referens Satterlund, T. D., Lee, J. P. & Moore, R.S. (2015). Stigma among California´s medical 
marijuana patients. Journal of Psychoactive Drugs, 47, 10-17. doi: 
10.1080/02791072.2014.991858  

Land  
Databas 

USA 
Psycinfo, Pubmed 

Syfte Syftet var att undersöka hur patienter som använder medicinsk marijuana upplever och hanterar 
stigma samt hur det påverkar deras interaktioner och upplevelser med andra. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Innehållsanalys 

Urval 18 deltagare som använde medicinsk marijuana rekryterades genom slumpmässigt urval, i 
Kalifornien. De identifierades genom deltagande vid MC-konferenser eller möten, genom MC-
förespråkare, genom Craigslist eller genom snöbollsurval.  

Datainsamling 18 semistrukturerade intervjuer ägde rum, antingen genom enskilda möten eller via telefon och 
undersökte deltagarnas erfarenheter av MC. Frågorna handlade om: patienters historia med MC, 
deras anledningar till att använda det som behandling, processen att erhålla MC, problem 
patienter kan möta, samt uppfattningar om användningen relaterat till deras medicinska tillstånd. 
Annat som diskuterades var interaktionen med hälso- och sjukvårdspersonal och närstående 
gällande MC. Intervjuerna spelades in konfidentiellt och var mellan 35-75 minuter långa. 

Dataanalys En av forskarna kodade transkriptionen genom att analysera noteringar gjorda på mönster, teman 
och kategorier som kunde ses, samt tog fram illustrativa citat ur intervju datan. Denna kodning 
och analytiska noteringar låg till grund för en kvasi-induktiv analys som jämförde mönster 
mellan datan som uppkom från intervjuerna. Kategorier skapades utifrån mönster och en annan 
forskare identifierade sedan teman som överensstämde med de inledande slutsatserna från den 
övergripande analysen. Resultaten jämfördes sedan och stod i motsats till fynd i befintlig 
litteratur. 

Bortfall Inget redovisades 

Slutsats Patienter upplever en stigmatisering gällande användning av MC både från omgivning och 
hälso- och sjukvårdspersonal. Många upplever sig inte kunna pratat öppet med sin vårdgivare 
om MC. Flera försöker dölja det för omgivningen och vissa berättar endast för sin partner om sin 
behandling. En positiv effekt av MC presenteras i relation till smärtlindring och livskvalitet. 
Många patienter upplever den växtbaserade MC som mer "säker" och "naturlig" än syntetiska, 
starkare läkemedel, och är cyniska mot läkemedelsföretagen. Det är vanligt att patienter försöker 
rättfärdiga sin MC behandling genom att klargöra sin patientstatus. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

Referens Troutt, W. D. & Didonato, M. D. (2015). Medical cannabis in arizona: Patient characteristics, 
perceptions, and impressions of medical cannabis legalization. Journal of Psychoactive Drugs, 47, 
259-266. doi: 10.1080/02791072.2015.1074766 

Land  
Databas 

USA 
Psycinfo, Pubmed 

Syfte Studiens syfte var att undersöka medicinska patienter i Arizona angående deras karaktärsdrag, 
uppfattning, samt beteende, för att få en jämförelse med andra områden. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Icke-experimentell studie 

Urval Systematiskt kvoturval. Forskarna kontaktade ägarna till cannabis-apotek, så att de i sin tur kunde 
kontakta patienterna och se om de var intresserade av att delta. 367 patienter rekryterades runt om 
i Arizona. 

Datainsamling De patienter som valde att delta i studien fick genom en hemsida tillgång till en enkät. Frågor de 
fick svara på innehöll bland annat bakomliggande sjukdomstillstånd, uppskattad användning och 
effektivitet av medicinsk cannabis, samt demografiska uppgifter. 

Dataanalys Statistisk analys. Den insamlade datan sammanställdes och presenterades i tabeller och i text, och 
jämfördes med tidigare forskning på nationell nivå. 

Bortfall Inget redovisades 

Slutsats Patienterna graderar upplevelsen av medicinsk cannabis som smärtlindring. 70 procent av 
patienterna upplever MC som mycket symtomlindrande eller att läkemedlet nästan helt och hållet 
lindrar många av de symtom som registreras. Även 70 procent av patienterna upplever att MC 
fungerar bättre än andra läkemedel. De beskriver även att det känns säkrare att införskaffa MC 
sedan legaliseringen av läkemedlet i delstaten samt att det känns som en säkrare produkt och att de 
nu har bättre information om den. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 10 
Referens Ware, M. A., Wang, T., Shapiro, S. & Collet, J. (2015). Cannabis for the management of pain: 

Assessment of safety study (COMPASS). Journal of Pain, 16, 1233-1242. doi: 
10.1016/j.jpain.2015.07.014  

Land  

Databas 

Kanada 

Cinahl, Pubmed, Psycinfo 

Syfte Det huvudsakliga syftet med studien var att undersöka allvarliga biverkningar vid användning 
av. medicinsk cannabis (MC) hos patienter med kronisk smärta. Vidare ville forskarna 
undersöka effekten av MC på pulmonär och neurokognitiv funktion, samt utforska 
effektiviteten av användandet av MC vid kronisk smärta med påverkan på smärtintensitet och 
livskvalitet. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Prospektiv kohort-studie 

Urval 431 patienter rekryterades från sju olika kliniker i Kanada. De skulle vara över 18 år, haft 
kronisk icke-cancerrelaterad smärta i över 6 månader, med måttlig till svår smärta där 
konventionella behandlingar ansetts medicinskt olämpliga eller otillräckliga. En MC grupp 
och en kontrollgrupp skapades och de matchades i storlek. Gravida, ammande, personer som 
hade en historia av psykos, som uppvisade signifikant och instabil ischemisk hjärtsjukdom 
eller arytmi eller som led av signifikant och instabil bronkopulmonell sjukdom exkluderades. 

Datainsamling Alla patienter genomgick en baseline historia och fysiska undersökningar, 
missbruksscreening, neurokognitiv testning och drogtest (urin). Blodtester och 
lungfunktionstester utfördes endast i cannabisgruppen. Smärtintensitet uppskattades med 
VAS-skalan och smärtans egenskaper och dimensioner mättes med McGill Pain-
frågeformulär. Andra symptom mättes med hjälp av den modifierade Edmonton Symptom 
Assessment Scale. Sinnesstämning mättes med hjälp av Profile of Mood State. Livskvalitet 
mättes med användning av SF-36.  Förekomst av biverkningar rapporterades och bedömdes.  
Patienterna följdes under ett år, både med besök på klinik och via telefonkontakt. Prevalens av 
biverkningar jämfördes mellan MC-gruppen och kontrollgruppen. 

Dataanalys Demografiska och kliniska egenskaper jämfördes mellan de två grupperna. Analyser gjordes 
för att jämföra biverkningar, sambandet mellan dessa och MC och för att undersöka om 
incidensen av biverkningar var konsekvent bland deltagare med olika historier av 
cannabisbruk.  neurokognitiv- och lungfunktion, smärta, humör, symptomsvårighet och 
livskvalitet dokumenterades och jämfördes. Ålder, kön, funktionsstatus, genomsnittlig 
smärtintensitet, samtidig användning av smärtstillande medel, alkoholanvändning, tobaksbruk, 
tidigare cannabisanvändning och område för studie inkorporerades som variabler. Statistiska 
analyser gjordes med SAS-programvaran version 9.1.  

Bortfall 67 patienter ur MC-gruppen och 34 kontrollpatienter avbröt studien före hela uppföljningsåret. 

Slutsats Patienterna upplever MC som behandling positivt då de upplever förbättringar gällande 
smärta, funktion, livskvalitet och kognitiv funktion. MC ökar inte risken för allvarliga 
biverkningar jämfört med kontrollgruppen men associeras med ökad risk för icke-allvarliga 
biverkningar. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 11 
Referens Ware, M. A., Wang, T., Shapiro, S., Robinson, A., Ducruet, T., Huynh, T., … Collet, J. 

(2010). Smoked cannabis for chronic neuropathic pain: A randomized controlled trial. 
Canadian Medical Association or its Licensors, 182, 694-701. doi: 10.1503/cmaj.091414    

Land  

Databas 

Kanada 

Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att mäta smärtintensitet, samt andra livskvalitetindikatorer hos patienter med 
kronisk neuropatisk smärta, i jämförande av olika styrkor THC. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), cross-over design 

Urval 116 deltagare rekryterades från McGill University Health Centre. Inklusionskriterna: över 18 
år, neuropatisk smärta ihållande i över tre månader, med allodyni eller hyperalgesi. 
Smärtintensiteten skulle även veckovis ligga generellt över 4 på en VAS-skala. De skulle även 
ha en stabil smärtbehandling och ej ha använt cannabis under det senaste året, samt ha 
normala lever- och njurvärden enligt blodtest. Exklusionskriterier: cancer-relaterad eller 
nocireceptiv smärta, missbruk av substanser, tidigare psykotiska besvär. 

Datainsamling Information om deltagarnas medicinska historia samlades in och en hälsokontroll 
genomfördes av en läkare, blodprov och urinprov togs. Deltagarna behandlades under fem 
dagar med MC, sista dagen lämnades alla prover in och deltagarna fick svara på en enkät om 
smärta, humör, livskvalitet och upplevd effekt. Vid studiens slut fick de svara på en enkät om 
biverkningar och potensbedömning. McGill Pain Questionnaire användes för att bedöma 
smärta, The short-form Profile of Mood States för att bedöma humör, Leeds Sleep Evaluation 
Questionnaire för sömn, EQ-5D health outome intrument för att bedöma livskvalitet och för 
att bedöma effekt frågade man patienterna. 

Dataanalys Inom patientgrupperna gjordes ett antagande av en skillnad i det primära resultatet mellan 
aktiva och placebo-läkemedel, i en 100 mm skala, med en standardavvikelse på 20 mm, och 
med 80 procent effekt och 5% signifikans. 95 procent konfidentsintervaller skapades. Data 
från alla randomiserade deltagare inkluderades i alla säkerhets- och effektivitetsanalyser. 

Bortfall 116 deltagare utvärderades från början, varav 93 exkluderades från början på grund av att de 
inte höll måttet för inklusionskriterier gällande smärta och två deltagare avslutade i början av 
studiens gång. 

Slutsats Den upplevda dagliga smärtnivån är signifikant lägre när patienterna behandlade med 9.4% 
THC än med 0. Sömn och ångest är andra aspekter som förbättras. Inga allvarliga eller 
oförväntade biverkningar uppträr, men upplevda biverkningar som rapporteras är: Huvudvärk, 
torra ögon, brännande känsla, dåsighet, avdomnad känsla och hosta. Både upplevd 
smärtlindrandring och biverkningar ökar med högre potens av läkemedlet. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I 
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