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som søker hjelp øker for hvert år. Karakterisk for dem vi møter er 
kognitive problemer (dårlig hukommelse, innlæringsvansker, svek-
ket dømmekraft og manglende tiltakslyst). Mange har ikke fullført 
videregående skole og strever med å komme seg inn på arbeidsmar-
kedet. Frafall fra skole er påvist i flere studier (2 – 4). En stor skole-
undersøkelse (ESPAD) viser at majoriteten av 15-åringer som bru-
ker cannabis også bruker alkohol (5). Det er de unge hjernene som 
er mest utsatt for varig skade. For oss blir det derfor meningsløst 
å sammenligne farlighetsgraden av cannabis med alkohol.

Norge har et av Europas laveste forbruk av cannabis (6). Vi 
mener vi har gitt mange argumenter for å beholde denne posisjo-
nen. Vi har ikke klart å finne vitenskapelige data som tyder på at det 
er bra for folkehelsen at forbruket av cannabis i en befolkning øker. 
Fra USA vet vi allerede at forbruket av cannabis har økt i alle del-
stater som har legalisert bruken, mest bekymringsfull er økningen 
i forbruk blant ungdom 12 – 17 år og blant unge voksne 18 – 25 år 
(7). Antall cannabisrelaterte henvendelser til legevakt har økt, 
likeså antall cannabisrelaterte bilulykker med skader og dødelig 
utgang. Antall arrestasjoner gikk ned (7). Som første og eneste land 
i verden legaliserte Uruguay cannabis i 2013. Heller ikke her ser de 
foreløpige resultatene særlig oppløftende ut (8). Det er all grunn til 
å vente med legalisering i Norge.
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Re: Debatten rundt cannabis600

I en debattartikkel peker Ø. Kristensen & A. Mlodozeniec på at 
THC-innholdet i cannabisbeslagene har økt de senere årene, og ser 
dette i sammenheng med et økt antall pasienter som søker behand-
ling (1). Selv om det er usikkerhet rundt årsakssammenhengen, til-
sier noe forskning at det er riktig å advare mot sterk cannabis (2). 
Selv om det fantes sterk cannabis tidligere også, har gjennomsnitts-
målinger av beslag gått opp blant annet fordi det nå er en større 
andel sinsemilla (hunnplanter uten frø) i beslagene (3).

Narkotikapolitikk er ikke bare et spørsmål om et stoff er farlig 
eller ikke. For å sitere professor Wayne Hall: «We should reject this 
policy simplification because it does not follow that cannabis use 

should be prohibited simply because it harms some users. Those who 
support cannabis prohibition also need to show that criminal penal-
ties are the best way to discourage cannabis use and decrease the 
harms that it causes, and that the social costs of using the criminal 
law to deter people from using cannabis are worth bearing.» (4)

Foruten hensynet til medmenneskelige forhold slik som frihets-
berøvelse og stigmatisering er forbudet også en betydelig utgifts-
post. I en artikkel i Morgenbladet la Sigve Indregard og Askild 
Matre Aasarød fram et uhøytidelig narkoregnskap som viste at ca. 5 
milliarder kroner kunne bli spart årlig dersom vi innførte et regulert 
marked for rusmidler (5). Forbudspolitikken er vanskelig å forsvare 
når vi ser hva tilgjengelig forskning sier: «Cannabis control poli-
cies, whether liberal or draconian, seem to have little influence on 
the prevalence of consumption.» (6)

I programmet Folkeopplysningen har man gjort en fenomenal 
jobb med å forklare statistikk og vitenskapelige metoder på en 
underholdende måte. I disse postfakta-tider er det viktigere enn 
noen gang å ha en vitenskapelig tilnærming til læring når vi bom-
barderes av motstridende informasjon. I programmet om cannabis 
gjør Folkeopplysningen en del forenklinger, men sett i lys av hvor 
komplisert det totale bildet er, vil jeg si de kommer godt ut av det. 
Sammenligningen med alkohol og andre stoffer fungerer godt, fordi 
folk flest kan relatere til alkohol. De kan dermed anslå skadepoten-
sialet til andre stoffer uten dyptgående kunnskap i medisin.
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Takk til Ø. Kristensen & A. Mlodozeniec for deres svar til min 
kommentar, hvor jeg påpekte flere ukorrekte påstander i deres 
opprinnelige innlegg. Forfatterne har oversett denne kritikken, og 
jeg fastholder (1) at de har feilaktig påstått for det første at NRKs 
program Folkeopplysningen påsto at cannabis var harmløst, for 
det andre at ønsket om å endre narkotikapolitikken kommer fra 
ideologi, brukeraktivisme og «sterke kapitalkrefter», og endelig 
at det ikke finnes veldokumentert empiri for en ruspolitisk endring.

Forfatterne fronter nye feilaktige påstander i sitt svar, og gir fort-
satt ingen referanse som viser at kriminalisering og forbud er bra 
for folkehelsen. Derimot hevder de at rusbruk vil stige med avkri-
minalisering og/eller legalisering, og at dette automatisk oversettes 
til flere rusproblemer. Empirisk erfaring med avkriminalisering 
viser lite eller ingen sammenheng med rusbruk, men en betydelig 
samfunnsøkonomisk og helsemessig gevinst (2). Det er derfor den 
nåværende politikken bør endres.

Vi har mindre erfaring med legalisering, men forfatterne hevder 
bastant at «forbruket av cannabis har økt i alle delstater (i USA) 
som har legalisert bruken», med særlig bekymring for unge bru-
kere. De viser til en lite troverdig rapport (3) med en rekke feil og 
unøyaktigheter om forholdene i Colorado (4).
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Med tall fra myndighetene, både fra delstaten og nasjonalt, kan 
jeg vise at dette er feil. Ifølge de halvårlige undersøkelsene fra 
Colorado Department of Public Health and Environment har bru-
ken blant unge sunket etter legaliseringen i 2012 – 2013 (5), og er nå 
lavere enn lignende tall fra andre delstater. De siste tallene fra de 
årlige nasjonale undersøkelsene, viser for siste måneds cannabis-
bruk blant unge (12 – 17 år) en nedgang fra 12,56  % i 2013 – 2014 til 
11,13  % i 2014 – 2015 (6). Tallene er også blitt sammenlignet med 
tall fra 2008 – 2009, som viser en ikke-signifikant endring i bruk fra 
før til etter legalisering (7).

Kildekritikk har lett for å falle til bytte for sterke holdninger. Jeg 
håper man kan imøtekomme kritikk og nyansere på en bedre måte 
enn det som har kommet frem i utvekslingen så langt.
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Redaktør Are Brean viser i sin minilederartikkel (1) til en sak 
i USA der legemiddelmyndighetene har registrert over 400 tilfeller 
av bivirkninger av homøopatiske piller hos barn, deriblant dødsfall. 
Men Brean refererer upresist. Det stemmer ikke at saken dreier seg 
om vanlige homøopatiske midler. Det dreier seg primært om et pro-
dukt kalt «Baby Teething Tablets» fra to ulike produsenter som 
opererer på det Amerikanske markedet. Dette er kompleksmidler 
satt sammen av ulike midler og ikke homeopatiske midler slik de 
selges i Norge. Det er altså ikke produkter vi trenger å bekymre oss 
om at selges på våre apotek.

I minilederen henvises det til at ti dødsfall skyldes homøopati. 
Dette er upresist. Det er riktignok konstatert belladonna i nano-
grams størrelse og innenfor trygge nivåer i produktet, men det er 
ingen påvist sammenheng. Denne mengden belladonna er også mye 
lavere enn det som har vært vanlig å bruke i urtemedisin i Europa 
(2). Ti dødsfall er mistenkt knyttet til disse produktene og produk-
tene er trukket tilbake for å være på den sikre siden. Skulle det være 
de påviste mengder belladonna som er årsaken, vil dette måtte 
informere både bruk og produksjon av alle produkter som eventuelt 
inneholder belladonna. I så fall vil det kunne bli aktuelt å se på pro-
dukter solgt også i EØS-området.

Dette er ikke første gangen man har hevdet at homøopatiske mid-
ler kan være dødelige. Professor Harry Boström hevdet i sin tid 
som leder for Svenska läkarsällskapet å ha påvists seks dødsfall 
av homøopati (3). En av helsekostens forkjempere og professor 
i ortopedisk kirurgi Olov Lindahl tilbakeviste samtlige av tilfellene 
og konstaterte at flere var iatrogene (4). Med de mikroskopiske 
mengder utgangsstoff som er i homøopatika bør enhver som leser 
om dødsfall mistenkte andre muligheter. Trine Stub viser i sin dok-

torgradsavhandling «Pasientsikkerhet ved behandling hos homeo-
pat – Førstegangsforverringer, bivirkninger og trygghet» (5) at det 
ikke er påvist noen stor risiko knyttet til bruken av homøopatiske 
midler.

Brean avslutter med at «vi kan ikke risikere at medisiner har bio-
logiske effekter». Det vi ønsker, er vel heller at all medisin skal ha 
biologisk effekt. Den som ønsker vitenskapelig, saklig og oppdatert 
informasjon om effekten av homøopati henvises til Homeopathy 
Research Institute sin nettside (hri-research.org). Leger i Storbri-
tania som arbeider med homøopati har også en godt oppdatert 
forskningsside (facultyofhomeopathy.org/research). Homøopatika 
er i EØS definert som legemidler, selges kun på apotek, er regulert 
gjennom samme EU-direktiver som alle legemidler til bruk hos 
mennesker. Produksjonen er også regulert etter samme standarder 
GMP (Good manufacturing practices) og GLP (Good laboratory 
practice) som produksjon av andre legemidler. Spesielt for homøo-
patika er å kvalitetssikre overholdelse av grensen for konsentrasjon 
av toksiske stoffer slik at de er trygge i bruk. Dette er gjort ved 
å sette en grense med et løsningsforhold 1 : 1 000 i EØS. I Norge er 
den foreløpig 1 : 1 000 000. Dette betyr at ved mistanke om toksiske 
effekter må man først rette søkelyset på mulig kontaminering og 
feil i produksjonsprosedyrene.
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Ketil Lund mener at tvangsmedisinering må forbys. Hovedbegrun-
nelsen er at effekten av behandlingen, i praksis antipsykotiske lege-
midler, er tvilsom og i alle fall mer skadelig enn gagnlig. Han 
mener også at tvangsmedisinering slik den praktiseres i Norge 
i dag, er ulovlig juridisk sett.

Det er fortjenestefullt å problematisere tvangsmedisinering. Få er 
uenige i at tvangsmedisinering bør reduseres mest mulig og – ideelt 
sett – helst aldri finne sted. Men det finnes situasjoner hvor tvangs-
medisinering kan være et aktuelt alternativ selv om man har gjort 
alle psykososiale tiltak som reduserer fare for alvorlige overgrep 
mot seg selv eller andre. I en akutt psykotisk tilstand kan noen ha 
vrangforestillinger som innebærer at de kan ville ta sitt eget liv, rive 
seg løs fra livreddende medisinsk utstyr eller oppleve at de står 
overfor å bli drept av andre inklusive helsepersonell og derfor føler 
seg tvunget til å angripe disse fysisk. At antipsykotika kan dempe 
slik angst og avvikende atferd er godt dokumentert. Alternativet 
kan være fysiske sikringstiltak som f.eks. isolasjon med fastvakt 
(stort sett somatiske sykehus) eller der hvor voldsadferden er uttalt, 
beltelegging som imidlertid også kan oppleves som et overgrep. 
Men å la psykotiske pasienter i slike situasjoner selv være den som 
skal ha det avgjørende ordet for behandlingen er etisk diskutabelt.

Mer problematisk er tvangsmedisinering over lang tid for å hindre 
nye tilbakefall, først og fremst ved kroniske former for schizofreni. 
Det er riktig at antipsykotika langt fra hjelper alle og at antipsyko-
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