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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Smärta och smärtbehandling är en viktig del i sjuksköterskans 
yrkesutövning. Det är därför viktigt att ha kunskap om olika behandlingsmetoder för 
att på ett individanpassat sätt främja en god omvårdnad. Cannabis har länge använts i 
medicinskt syfte bland annat för att hantera smärta. En adekvat smärtlindring är av 
betydelse för patientens livskvalitet. 
Syfte: Att beskriva hur patienters livskvalitet påverkas av att använda 
cannabispreparat som analgetika vid långvariga smärttillstånd. 
Metod: Litteraturstudie med systematiska sökningar valdes som metod. Sökningarna 
utfördes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycInfo, även manuella sökningar 
genomfördes.  
Resultat: Resultatet är baserat på 21 vetenskapliga artiklar med olika ansatser. 
Patienter med olika smärttillstånd kan få en analgetisk effekt av cannabispreparat. 
Livskvalitet mätt inom områden som sömn, aptit, illamående och kräkning 
förbättrades hos patienter som använder cannabisbaserad medicin i syfte att lindra 
smärta. Ingen förbättring sågs inom området generell livskvalitet. 
Konklusion: Cannabisbaserad medicin kan användas som en behandlingsmetod hos 
patienter med långvariga smärttillstånd. Mer forskning är nödvändig för att avgöra 
om och i så fall hur cannabisbaserad medicin påverkar livskvaliteten. Som 
sjuksköterska är det viktigt att ha evidensbaserad kunskap inom ämnet för att kunna 
möta patienter med komplexa smärttillstånd.   
 
Nyckelord: Cannabisbaserad medicin, smärta, livskvalitet, cannabinoider, långvarig 
smärta 
	   	  



 

	  
	  

 

Abstract 
 
Background: Pain and pain management is an important part of nursing. Therefore 
it is important to have knowledge about different treatment therapies to be able to 
perform an individualized health care. Cannabis has been used in medical purpose 
for a long time in intention to handle pain. An adequate pain treatment is vital for the 
patient’s quality of life. 
Purpose: To describe how quality of life is affected by using medical cannabis as 
analgesics by patients with chronic pain. 
Method: A literature study with systematic searches was chosen as a method. The 
search was made in the databases PubMed, CINHAL and PsycInfo and also a manual 
search was made. 
Result: The result is based on 21 scientific articles with different approaches. 
Patients who are suffering from different pain disorders can get an analgesic effect 
by using cannabis-based medicine. Quality of life measured in the domains sleep, 
appetite, nausea and vomiting improved when using cannabis-based medicine in 
purpose to relief pain. There were no improvements in the domain general quality of 
life.  
Conclusion: Cannabis-based medicine can be used as a treatment option by patients 
who are suffering from different pain disorders. There is a need for more research in 
this area to determine if cannabis-based medicine affects quality of life. As a nurse it 
is important to receive evidensbased knowledge within the area to be able to meet 
patients with complex pain disorders. 
 
Keywords: Cannabis-based medicine, pain, quality of life, cannabinoids, chronic 
pain 
  



 

	  
	  

Mätinstrument – förklaring av förkortningar  
 
BDI = Beck depression inventory 
BPI = Brief pain inventory 
BPISF = Brief pain inventory short form  
BRBN = Brief repeatable battery of neuropsychological tests 
BSI = Brief symptom inventory 
BS11 pain score = Box scale 11 
DDS = Descriptor differential scale 
EORTC = European organisation for research and treatment of cancer 
ESAS = Edmonton symptom assessment system  
EQ5D = EuroQOL 5 dimension 
FIQ = Fibromyalgia impact questionnaire 
GHQ12 = General health questionnaire  
GNDS = Guys neurological disability scale  
HADS = Hospital anxiety and depression scale  
LSEQ = Leeds sleep evaluation questionnaire 
MOSSS = Medical outcome study sleep scale 
NPS = neuropathic pain scale 
NRS = Numeric rating scale 
PDI= Pain disability index 
PGIC = Patient global impression of change 
POMS = Profile of mode states  
QLQ = Quality of life questionnaire  
RMI = Rivermead mobility index  
SF-36 = Short form 36 
SF-MPQ= Short form McGill pain questionnaire 
SIP = Sickness impact profile  
VAS = Visuell analog skala 
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1. Inledning 
 
Hos människor har smärta både en fysisk och psykologisk påverkan. Många patienter 
med olika smärttillstånd har i dagsläget inte alltid tillräcklig smärtlindring (1). Detta 
kan påverka patientens livskvalitet genom att smärtan hämmar patientens dagliga liv, 
sociala situation, fysiska och psykiska hälsa (2). Vid långvarig smärta finns idag ett 
litet antal läkemedel med dokumenterad effekt, vilket är problematiskt då en adekvat 
smärtlindring är av betydelse för patientens livskvalitet (3).  
 
I många länder används cannabispreparat som smärtlindring framförallt vid 
långvariga smärttillstånd, detta är dock ett omdiskuterat ämne (4) och fortfarande 
finns en osäkerhet kring hur effektivt cannabisbaserad medicin (CBM) är (5). I 
Sverige legaliserades år 2011 cannabispreparatet Sativex som en behandling mot 
symtom vid Multipel Skleros (MS) (6) vilket indikerar att cannabis kan användas i 
ett medicinskt syfte. 
 
Smärta och smärtbehandling är en viktig del i sjuksköterskans yrkesutövning och 
därför är det viktigt att ha kunskap om olika behandlingsmetoder för att på ett 
individanpassat sätt främja en god omvårdnad. Livskvalitet är ett viktigt begrepp 
inom hälso- och sjukvården och mycket av sjuksköterskans arbete handlar om att 
bibehålla eller öka livskvaliteten både på individ- och gruppnivå. Sjuksköterskan har 
ett ansvar att främja god livskvalitet genom ett holistiskt, stödjande och 
patientfokuserat synsätt (7).  
 
I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor beskrivs vikten av att implementera ny 
kunskap och därmed verka för en god omvårdnad i överensstämmelse med vetenskap 
och beprövad erfarenhet (8). Därför vill vi öka vår kunskap om hur CBM påverkar 
livskvaliteten hos patienter som får CBM i smärtlindrande syfte.   

2. Syfte  
 
Att beskriva om patienters livskvalitet påverkas av att använda cannabispreparat som 
analgetika vid långvariga smärttillstånd. 
 

2.1 Frågeställningar  
1. Kan cannabispreparat lindra smärta vid långvariga smärttillstånd? 
2. Förändras livskvaliteten hos patienter med smärta som använder 

cannabispreparat, och i så fall hur? 

3. Bakgrund 

3.1 Smärta 
International Association for the Study of Pain (IASP) definierar smärta som; 
  
”Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerad med 
vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av en sådan 
skada.” (3)  
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Denna definition belyser att det finns flera komponenter gällande smärta, en 
sensorisk del, en obehaglig affektiv del och en kognitiv del. Smärta är därför inte 
bara en fysisk upplevelse utan har även en psykologisk inverkan. En negativ 
emotionell konsekvens av smärta är bland annat lidandet som rymmer känslor som 
rädsla och ångest. Neuromatrix är ett begrepp som sammanfattar hjärnans olika delar 
att processa smärtstimuli och här integreras sensoriska, affektiva och kognitiva 
komponenter (3). 
 

3.1.1 Långvarig smärta 
Begreppet långvarig eller kronisk smärta blir aktuellt när den primära orsaken till 
smärtan inte avklingat (3) och om smärtan varat mer än sex månader (9). Normalt 
avtar smärtan när den nociceptiva stimuleringen upphör men om stimuli kvarstår 
exempelvis om en inflammation inte läkt eller finns kvar hela tiden (reumatoid artrit) 
uppstår en långvarig smärta, likaså om nerver eller nervsystem skadas kan permanent 
smärta upplevas. Långvarig smärta måste också skiljas från akut smärta ur ett rent 
fysiologiskt perspektiv, där långvarig smärta är ett tillstånd i sig och inte en akut 
smärta utsträckt över tid. Formbara förändringar i nervsystemet kan vara en 
förklaring till uppkomsten av kroniska smärttillstånd. Begreppen”wind-up” och 
“long term potentiation” är viktiga för att förstå hur kronisk smärta kan uppkomma. 
“Wind-up” innebär att nociceptiva signaler i ryggmärgens bakhorn fortleds centralt 
och successivt ökar, följden blir därmed en ökad smärtintensitet. “Long term 
potentiation” är enkelt uttryckt en inneboende minnesfunktion i smärtsensitiseringen 
och innebär att ett smärtframkallande stimulus får en betydligt kraftigare effekt. 
Detta beror på den såkallade NMDA-receptorn som finns i ryggmärgens bakhorn har 
betydelse för kognitiva processer i centrala nervsystemet (CNS) och då särskilt 
inriktad på minnesfunktioner. En nedreglering av centrala smärthämmande 
mekanismer (dysinhibition) som utgår från kärnor i hjärnstammen, kan också orsaka 
långvarig smärta (3).  
 
Under definitionen långvarig smärta faller ett flertal olika smärttillstånd, bland annat 
olika muskuloskeletala smärttillstånd som exempelvis fibromyalgi som är ett 
kroniskt smärtsyndrom som kännetecknas av långvarig utbredd smärta. Neuropatisk 
smärta klassas också som ett långvarigt smärttillstånd och definieras enligt IASP som  
 
”Smärta initierad eller orsakad av en primär lesion eller dysfunktion i perifera eller 
centrala nervsystemet.” (3)  
 
MS är ett exempel på långvarig central smärta där orsaken är inflammation i de 
myeliniserade neuronen i CNS. Cancerrelaterad smärta innehåller både akuta och 
långvariga smärtkomponenter som är relaterade till inflammatoriska tillstånd och 
neuropatisk smärta (3). Konsekvenser av långvarig smärta omfattar personliga 
förluster och kan innebära en påtaglig reduktion i livskvalitet (3).  
 

3.2 Behandling av långvarig smärta 
Dagens behandlingsmetoder mot kronisk smärta ligger såväl på en farmakologisk 
nivå som på en icke-farmakologisk nivå, detta för att inrikta smärtbehandlingen både 
mot en reduktion av smärtintensiteten samt att förändra hanteringen av smärtan.  När 
det gäller den farmakologiska behandlingen finns där ett litet antal läkemedel som 
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har effekt (3). Problemet är dock att långvariga smärtor ofta är en blandning mellan 
flera olika smärttyper och därav måste behandlingen vara rätt sammansatt och på 
grund av det är det svårt att uppnå full smärtfrihet.  Målet med den farmakologiska 
behandlingen är en jämn effekt under dygnet och därför väljs ofta läkemedel med 
lång verkningstid (9). Paracetamol och NSAID-preparat har inte så god effekt men 
kan i kombination med opioider ha bättre effekt vid vissa långvariga nociceptiva 
smärttillstånd. Opioider har en moderat verkan gällande långvariga nociceptiva 
smärtor från muskler och skelett (artros). Vid exempelvis neurogena smärttillstånd 
kan opioider ha ännu mindre verkan. Tricykliska antidepressiva och vissa 
antiepileptika kan ha effekt särskilt vid neuropatiska smärtor (9). 
 
Den icke-farmakologiska behandlingen är tillsammans med läkemedel 
grundläggande för behandling av långvariga smärtor. Metoder som används är bland 
annat Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) och akupunktur som kan 
användas både vid långvarig nociceptiv smärta och neurogen smärta. Fysikaliska 
behandlingsmetoder som ryggmärgsstimulering och motorkortexstimulering kan 
också ha effekt. Fysisk aktivitet och kognitiv beteendeterapi (KBT) används också 
(3). 
 

3.3 Cannabis 
Cannabis utvinns från plantan cannabis sativa som växer i tempererade och tropiska 
regioner (4). Cannabis sativa producerar cannabinoider som ger centralstimulerande 
effekter och den mest kända och potenta cannabinoiden är ∆9-tetrahydrocannabinol 
(THC) (4, 10) som därav är den mest intressanta i terapeutiskt intresse (4, 10, 11). 
THC verkar i CNS med både central och perifer verkan och har i huvudsak en 
psykoaktiv effekt (4). Effekter i centrala nervsystemet är bland annat känsla av 
avslappning och välmående, förstärkta sinnesintryck som skarp hörsel och syn, 
försämring i korttidsminne och rörelsekoordination, ökad aptit samt analgetisk och 
antiemetisk effekt. De huvudsakliga perifera effekterna är takykardi, vasodilatation 
och bronkdilatation (4). Högst halt av THC finns i cannabis sativas topp och halten 
minskar sedan i plantans blad, stam och frön (11).  
 
Cannabis är även känt som marijuana och hasch. Dessa två skiljer sig genom att 
marijuana består av torkade blad och blomtoppar och har en THC halt på 0,5-5%. 
Hasch består av torkad kåda och komprimerade blommor och har en THC halt på 2-
20% (4, 11). Cannabinoider kan även produceras syntetiskt och är ett gemensamt 
namn för de substanser som binder och aktiverar cannabinoidreceptorer innefattar 
såväl endogena samt syntetiska cannabinoider (12).  Begreppet cannabis används i 
dagligt tal som ett samlingsnamn för cannabinoider, dock innehåller cannabis sativa 
över 60 olika beståndsdelar som alla klassas som cannabinoider (4, 11). De mest 
potenta cannabinoiderna är THC, cannabidiol (CBD) och cannabinol (CBN) där 
CBD och CBN är nedbrytningsprodukter från THC. CBD och CBN saknar den 
psykoaktiva egenskapen som finns i THC (4). 
 

3.4 Endocannabinoidsystemet 
Under 1980-talet upptäcktes cannabinoidreceptorer (CB-receptorer) hos råttor vilket 
ledde till upptäckten av specifika cannabinoidreceptorer i människans hjärna. Dessa 
receptorer namnges idag CB1-receptorer för att skilja dem från CB2-receptorer som 
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finns i perifer vävnad. CB1-receptorer förekommer övervägande i det centrala och 
perifera nervsystemet (13). I jämförelse med glutamat- och GABA-receptorer 
förekommer CB1-receptorer rikligt i hjärnan. CB1-receptorerna har inte en homogen 
fördelning i hjärnan utan är koncentrerade till hippocampus, lillhjärnan, 
hypotalamus, substantia nigra och i hjärnbarken. Dessa delar av hjärnan har 
betydelse för minne, koordination, aptit, temperaturreglering, belöning och 
associationer (4). Det finns relativt få cannabinoidreceptorer i hjärnstammen vilket 
kan förklara avsaknaden av allvarlig andningsdepression (4, 11, 14). Förutom CB1-
receptorernas lokalisation i CNS kan de även hittas i perifer vävnad som exempelvis 
i endotelceller, fettceller och perifera nerver (4). CB2-receptorer är främst 
lokaliserade i lymfvävnad som mjälte, tonsiller, thymus och immunceller. Receptorer 
finns även i CNS, lokaliserade på microglia-immunceller. Lokaliseringen av CB2-
receptorer på celler i immunsystemet kan ha betydelse för en antiinflammatorisk 
effekt av cannabinoider (4, 14).     
 

3.5 Cannabinoider 
Kroppen kan producera egna cannabinoider, dessa kallas endocannabinoider och 
binder till CB-receptorer (4, 11, 13). Den mest studerade endocannabinoiden, 
anandamide, beskrevs första gången 1992 (11, 13). Anandamide har liknande 
effekter som THC men är mindre potent och har en kortare halveringstid. 
Anandamide binder både till CB1- och CB2-receptorer men starkast till CB1-
receptorn (11). Några år efter upptäckten av anandamide identifierades en andra 
endocannabinoid vid namn 2-arachidonoylglycerol (2-AG), som binder lika starkt till 
båda CB-receptorerna (4, 13). Dessa två agonister är idag de mest välstuderade 
endocannabinoiderna men på senare tid har ytterligare tre agonister identifierats, 
dessa är inte lika väletablerade. Endocannabinoider produceras i kroppen vid behov 
snarare än att de produceras kontinuerligt och lagras (4). Endocannabinoider är 
involverade i kroppens egna smärtmodulerande system, kognition, minne, rörelser, 
aptit, illamående samt är immunreglerande (11). Endocannabinoidsystemet kan verka 
på flera olika sätt, både centralt och perifiert för att mildra akut och kronisk 
nociceptiv stimuli. CB1-agonsiter verkar på flera ställen längs smärtbanorna i 
kroppen och minskar därmed nociception. Det har även visat sig att CB2-receptorer 
spelar en roll vid nociception där flera studier visar belägg för att CB2-receptorer 
mildrar akut och kronisk smärtstimuli (13). Anandamide och 2-AG, kroppens egna 
cannabisliknande substanser, har visat sig vara de två bästa identifierade 
endocannabinoider som kontrollerar nociception (15). 
 
Vad som frisätter endocannabinoider och aktiverar CB1-receptorer är idag inte helt 
klarlagt men en ökad mängd intracellulär kalciumkoncentration är förmodligen en 
viktig faktor. Kalcium aktiverar i sin tur enzymer som är involverade i biosyntesen 
för endocannabinoider (4). På cellulär nivå agerar cannabinoider genom att binda till 
CB-receptorer och en hyperpolarisation av neuron sker genom att stänga 
kalciumkanaler samt genom aktivering av kalium-kanaler (11). Detta leder till en 
hämmande effekt på frigöring av signalsubstanser (4) vilket medför att nervsignaler 
inte fortleds i samma omfattning (15). Den cellulära effekten liknar den vid opioider 
(4) där den farmakologiska effekten uppnås genom att stimulera specifika receptorer 
som finns i hela kroppen (14). Utan den endogena produktionen av både opioder 
(endorfiner) och endocannabinoider (cannabinoider) skulle våra kroppar inte fungera 
ordentligt (14).    
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3.6 Cannabisbaserad medicin 
Cannabis har använts för medicinskt syfte i flera tusen år. Upptäckten av 
endocannabinoidsystemet har ökat förståelsen för effekten av hur exogena 
cannabinoider påverkar människan. Hälso- och sjukvårdens intresse för CBM som 
behandling har ökat sedan kunskapen om cannabismedicinens breda kliniska effekt 
och säkerhet framkom (16). Idag finns CBM tillgängligt både botaniskt och 
syntetiskt och är bland annat användbara för att hantera smärta, illmående och 
kräkning (16). THC fungerar som agonist till CB-receptorer och imiterar effekten av 
endocannabinoider. THC kan påverka effekterna av signalsubstasner, till exempel 
reducera stimulerande signalsubstanser som glutamat (6). Det första CBM-preparatet 
kom under 1970-talet och har sedan dess utvecklats till flera olika preparat som finns 
tillgängliga idag som exempelvis Nabilone, Dronabinol och Sativex (4). Det preparat 
som nyligen blev lagligt i Sverige är munsprayen Sativex som indicerar behandling 
av spasticitet orsakad av MS. Sativex innehåller extrakt från cannabisplantan med 27 
mg THC och 25 mg CBD (6). 
 

3.7 Livskvalitet 
Livskvalitet berör allt som innefattar livet och beskrivs som ett populärt ämne inte 
minst inom hälso- och sjukvården. Livskvalitet kan idag beskrivas som ett huvudmål 
för medicinsk vård och omvårdnad. Det är patientens känsla av livskvalitet som är i 
fokus, snarare än hur hälso- och sjukvårdspersonal tror att patienten mår (17).  
 
Världshälsoorganisationen (World health organization, WHO) definierar begreppet 
livskvalitet: 
   
“Quality of life is defined as individuals' perceptions of their position in life in the 
context of the culture and value systems in which they live and in relation to their 
goals, expectations, standards and concerns.” (18) 
 
Begreppet livskvalitet myntades år 1976 men redan under 1950-talet påvisades 
forskning inom området (19). Livskvalitet är ett svårdefinierat begrepp och idag 
finns ingen universell definition (7, 19). Begrepp som ofta förknippas med 
livskvalitet är exempelvis hälsostatus, funktionell status, välmående och 
tillfredställelse med livet men dessa termer definierar inte begreppet utan är 
komponenter som ingår i begreppet livskvalitet (19). Det har framtagits fem 
kategorier som är relevanta för att bedöma begreppet livskvalitet; (I) filosofiskt 
perspektiv som relaterar till människans existens och definitionen av ett gott liv; (II) 
etiskt perspektiv som fokuserar på förståndet; (III) ekonomiskt perspektiv; (IV) 
sociologiskt perspektiv relaterar till social status, relationer och individuella resurser 
i förhållande till kultur; och (V) det psykologiska perspektivet som förhåller sig till 
personens syn på livet och förmåga att uppnå mål. En viktig faktor inom begreppet 
livskvalitet är att det är ett högst individuellt, unikt och subjektivt uppfattande från 
individen som kan ändras över tid (7, 19). Begreppet hälsorelaterad livskvalitet 
(Health Related Quality of Life, HRQL) syftar till att påvisa kvaliteten av de aspekter 
i en persons liv som direkt påverkar dess hälsa. Definitionerna på begreppet HRQL 
har oftast sin grund i WHO´s definition av hälsa som relaterar till fysiska, 
psykologiska och sociala faktorer (20).  
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3.7.1 Mätinstrument vid livskvalitet 
Att utveckla mått för livskvalitet är av många anledningar viktigt, bland annat för att 
väga fördelar mot nackdelar vid olika typer av åtgärder inom vården. Ur ett historiskt 
perspektiv tillkom de första enkla skalorna på 1940-talet, de fokuserade endast på 
funktionell och fysiologisk status. Under 70-talet vidareutvecklades skalorna och det 
framtogs olika mått på hälsostatus. Idag finns ett stort intresse att fånga in mer 
heltäckande aspekter med avseende på livskvalitet och hälsa. Tidigare har många 
olika aspekter behandlats var för sig till exempel kognitiv och fysisk funktion. 
Genom att endast mäta hälsostatus täcks inte områden som socialt och emotionellt 
välbefinnande och lycka. Tanken är att göra det möjligt att etablera ett samlat mått på 
hälsa som är tillämpbart på individ, grupp och samhälle. Med denna bakgrund 
utvecklades SF-36 som idag är ett instrument för hälsorelaterad livskvalitetsmätning 
(17).  
 
Det finns mätinstrument som anses vara heltäckande det vill säga globala. Exempel 
på sådana mätinstrument är Sickness Impact Profile (SIP) och Short form 36 (SF-36). 
SIP omfattar tolv dimensioner; gång, personlig skötsel, rörlighet, psykisk balans, 
social interaktion, uppmärksamhet/koncentration, kommunikation, arbete, födointag, 
hushållsarbete, sömn/vila, fritid och rekreation, dessa dimensioner studeras med 
sammanlagt 136 frågor. SIP används ofta i litteraturen och har en dokumenterad 
reabilitet och validitet (17).  Mätinstrumentet SF-36 är ett av många frågeformulär 
som används för att mäta HRQL och innefattar åtta omården; fysisk och social 
funktion, vitalitet, kroppslig smärta, mental hälsa, generell hälsa, rollbegränsningar 
på grund av fysiska och emotionella problem (17). SF36 är validerat och ett 
välanvänt livskvalitetsformulär med god reliabilitet (3).  
 
Förutom de globala mätinstrumenten finns även sjukdomsspecifika instrument för till 
exempel cancer, ryggont och MS. European organisation for research and treatment 
of cancer Quality of life qestionnaire (EORTC QLQ-C30) är ett exempel på 
sjukdomsspecifikt mätinsrument som används vid cancerdiagnoser. QLQ-30 täcker 
områden avseende funktion, symtom och fristående besvär (17). 
 
The Hospital Anxiety and Depression scale (HADS) är ett kort psykometriskt 
mätinstrument som används för att bedöma depression och oro. Skalan består av 14 
frågor indelade i de två huvudområdena depression och oro (21).  
 
Eftersom det finns flera olika mätinstrument kan bedömningen av HRQL variera 
(20). 

4. Metod 
 
Denna studie genomfördes som en litteraturstudie med systematiska sökningar. 
Litteratur söktes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycInfo. Datainsamlingen till 
resultatet gjordes under en veckas tid i mars 2012.  
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4.1 Urval 
Innan den systematiska sökningen gjordes en provsökning i ett flertal databaser för 
att få en överblick över det aktuella problemområdet gällande mängd av material. 
Med hjälp av provsökningen kunde relevanta sökord väljas ut för en så ultimat 
systematisk sökning som möjligt. För att kunna besvara studiens syfte togs 
inklusions- och exklutionskriterier fram (22, 23). Artiklar som uppfyllde följande 
inklusionskriterier inkluderades: studier som undersöker den analgetiska effekten av 
cannabisbaserad medicin/ cannabispreparat och hur det påverkar patientens 
livskvalitet, artiklar skrivna på svenska eller engelska och artiklar skriva under 2000-
talet. Manuella sökningar gjordes även i befintliga artiklars referenslistor och 
”related articles”. Artiklar som exkluderas var studier gjorda på barn (< 18 år) och 
djur.   
 

4.2 Sökstrategi  
För att få relevanta sökord i sökningen valdes Mesh-termer i PubMed, CINAHL 
Headings i CINAHL och Thesaurus i PsycInfo (24). I samtliga databaser var 
cannabis, pain, chronic pain och health Mesh-termer eller motsvarande. I databaserna 
PubMed och PsycInfo var även sökordet cannabinoids en Mesh-term och Thesaurus. 
I CINAHL rekommenderade CINAHL Headings sökordet cannabis istället för 
cannabinoids. Resterande sökord var ”quality of life” och experience, dessa var inte 
Mesh-termer eller motsvarande men ansågs vara relevanta i sökningen. 
Citationstecken användes för att få sökordet i sin helhet. Trunkeringtecken (*) 
användes för att utöka sökningen (22). Den booleska termen AND användes för att få 
fram sökorden i kombination (24). 
 
Initialt påbörjades den systematiska sökningen med att läsa alla titlar vid varje 
sökning, detta var möjligt eftersom sökningen inte översteg mer än 100 träffar. 
Kriterier för att välja ut abstract var att titlarna skulle innehålla något av sökorden i 
ett sammanhang som ansågs vara relevant. Vid genomgång av abstract var cannabis 
som smärtbehandling och påverkan på livskvalitet i fokus. Vissa abstract valdes 
vidare till fulltext trots en osäkerhet gällande deras syfte för att säkerställa att 
eventuella användbara artiklar inte skulle sorteras bort. Om en artikel kommit upp i 
en tidigare sökkombination eller databas exkluderas den direkt utan att författarna 
läste abstractet. Därför redovisas inga dubbletter mellan databaserna.  Därefter lästes 
artiklarna i sin helhet och några sorterades bort på grund av att de inte uppfyllde 
kraven gällande studiens syfte.  
 

4.3 Sökningsresultat  
Den systematiska litteratursökningen i samtliga tre databaser gav totalt 24 artiklar 
och den manuella sökningen resulterade i tre artiklar. Den manuella sökningen 
gjordes i de systematiska översikters referenslistor. Efter att titlar och abstrakt lästs 
valdes en artikel ut för granskning. En relevant titel hittades under ”related articles” 
som i sin tur hade två artiklar i sin referenslista som var användbara. Totalt togs tre 
artiklar fram utifrån andra artiklars referenslistor och ”related articles”. 
Sammanfattningsvis valdes 27 artiklar ut till kvalitetsgranskning, se tabell 1-3.  
 



 

8	  
	  

4.4 Kvalitetsgranskning  
Som stöd för att kvalitetsgranska utvalda artiklar användes granskningsmallar för 
kvalitetsbedömning (24). För att bedöma artiklarna användes tre olika 
granskningsmallar, en för kvantitativa studier, en för kvalitativa studier och en för 
systematiska översikter och meta-analyser. Granskningsmallen var utformad som ett 
protokoll innehållande bland annat forskningsmetod, patientkarakteristiska, urval, 
borfall, huvudfynd, primära och sekundära effektmått. Slutligen bedömdes helheten 
av granskningen för artikeln och de bedömdes ha låg, medel eller hög kvalitet. Varje 
artikel lästes av båda författarna och kvalitetsbedömningen grundades på 
granskingsmallens sammanfattande resultat och författarnas egen helhetsbedömning. 
Efter kvalitetsgranskningen av de 27 artiklarna återstod 21 artiklar med hög 
respektive medel kvalitet. Sex artiklar bedömdes ha låg kvalitet och exkluderades 
därför att de inte ansågs vara tillförlitliga, se tabell 6. Således återstod 21 artiklar till 
resultatet, se tabell 5.   
 
Vid forskning på människor måste det vara säkerställt att deltagarnas rättigheter är 
skyddade där ett etiskt ställningstagande är av betydelse (23). När en litteraturstudie 
görs är det viktigt att de artiklar som ingår i studien har fått tillstånd från etisk 
kommitté eller att nogranna etiska överväganden gjorts (22). För att säkra det etiska 
förfarandet har samtliga artiklar i denna studie granskats med 
kvalitetsbedömningsmall innehållande en fråga om etiskt ställningstagande (24).   
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Tabell 1 - Systematisk sökning PubMed 
Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa abstract Lästa artiklar Utvalda till 

granskning 
cannabinoids AND 
pain AND ”quality 
of life” 

45 45 27 18 14 

cannabinoids AND 
chronic pain AND 
“quality of life” 

20 20 1 0 0 

cannabis AND 
chronic pain AND 
“quality of life” 

8 8 1 0 0 

cannabis AND pain 
AND “quality of 
life” 

25 25 4 3 2 

cannabinoids AND 
pain AND health  

62 62 21 8 4 
 
 

cannabinoids AND 
pain AND 
experience* 

42 42 8 3 2 

Artiklar hittade i 
andra artiklars 
referenslistor 

  14 4 3 

TOTALT     25 
 
 
 
Tabell 2 - Systematisk sökning CINAHL 
Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa abstract Lästa artiklar Utvalda till 

granskning 
cannabis AND pain 
AND “quality of 
life” 

12 12 5 0 0 

cannabis AND 
chronic pain AND 
“quality of life” 

8 8 0 0 0 

cannabis AND 
“quality of life” 

39 39 6 1 1 

cannabis AND pain 
AND experience* 

19 19 3 2 0 

cannabis AND pain 
AND health 

32 32 4 0 0 

TOTALT     1 
 
 
 
Tabell 3 - Systematisk sökning PsycINFO 
Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa abstract Lästa artiklar Utvalda till 

granskning 
cannabinoids AND 
pain AND “quality 
of life” 

19 19 3 0 0 

cannabinoids AND 
pain AND health 

53 53 5 1 0 

cannabinoids AND 
pain AND 
experience* 

15 15 4 2 1 
 

TOTALT     1 
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4.5 Analys  
För huvudområdena smärtlindring och livskvalitet togs huvudfynd ut från varje 
artikel, för att på ett systematiskt sätt kunna besvara frågeställningarna (22). För 
huvudområdet smärtlindring delades studierna in i olika kategorier beroende på 
vilket smärttillstånd som patienten led av. Alla artiklar undersökte långvarig smärta 
med fokus på olika diagnoser relaterat till den långvariga smärtan. I vissa artiklar 
undersöktes endast diagnosen långvarig smärta. För huvudområdet livskvalitet 
delades studierna in i olika kategorier gällande vilka parametrar som var mest 
förekommande. Därefter analyserades huvudfynden i respektive kategori (22).  
 

4.6 Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär att undersöka det som avses att undersökas (22). För att öka denna 
studies validitet användes enbart artiklar som primärt undersökte smärta och 
sekundärt mätte livskvaliteten i samband med CBM. Med reliabilitet menas graden 
av överensstämmelse mellan mätningar (22). Har studien en hög reliabilitet är 
resultaten tillförlitliga och samma resultat hade framkommit om studien gjorts igen 
(25). För att uppnå hög reliabilitet redovisas en tydligt genomgången sökstrategi.    

5. Resultat 
 
I resultatunderlaget ingår totalt 21 vetenskapliga artiklar med hög- eller 
medelkvalitet som är publicerade mellan år 2000-2011. Av dessa artiklar är 17 
stycken kvantitativa studier där elva är av hög kvalitet och sex av medel kvalitet. Två 
artiklar är kvalitativa studier med hög respektive medel kvalitet. Resterande två 
artiklar är systematiska översikter av hög och medel kvalitet. De utvalda studierna är 
gjorda i sex olika länder och har följande fördelning; tio från Storbritannien, sex från 
Kanada, två från USA, en från Danmark, en från Puerto Rico och en från Spanien. 
I resultatet kommer smärtlindring och livskvalitet att presenteras utifrån hur 
cannabispreparat påverkar dessa två huvudområden. Resultatet redovisas förutom i 
löpande text, i en ”resultatöversikt” för en ge en lättläst överblick av resulatet, se 
tabell 4.   
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Tabell 4 - Resultatöversikt  
Författare   
Årtal 
Referensnummer 
 

Förbättring i smärta 
med CBM 

Ingen förbättring 
i smärta med 
CBM 

Förbättring i livskvalitet 
med CBM 

Ingen förändring i livskvlitet 
med CBM 

Berlach et al, 2006 
Nr. 29 

 Ingen förbättring 10 av 20 fick bättre sömn   

Berman et al, 2004 
Nr. 27 

Förbättring i 
smärtlindring  

 Förbättringar i generell 
livskvalitet, sömn  

 

Bestard et al, 2011 
Nr. 33 

Kroppslig smärta 
förbättrades efter sex 
månader med CBM. 
Genomsnittlig smärta 
förbättrades.  

 Förbättringar i oro och sömn  Ingen förbättring i generell 
livskvalitet, depression 

Corey et al, 2005 
Nr. 35 

CBM kan vara 
användbart som tillägg 
vid otillräcklig 
behandling.  

 Förbättringar i spasticitet Ingen förbättring i illamående, 
kräkning 

Ellis et al, 2009 
Nr. 32 

Lindring av smärta   Förbättringar i generell 
livskvalitet, sinnesstämning, 
rörelsehinder 

 

Fiz et al, 2011 
Nr. 46 

Förbättring av smärta 
mätt med VAS 

 Förbättringar i psykisk hälsa, 
avslappning, sömn, stelhet 

Ingen förbättring i generell 
livskvalitet 

Frank et al, 2007  
Nr. 36 

 Ingen förbättring i 
symtom  

Förbättringar i fysisk 
funktion  

Ingen förbättring i generell 
livskvalietet, oro, depression, 
sömn 

Green et al, 2010 
Nr. 40 

En studie visar att det 
finns belägga för att 
cannabis kan användas 
kliniskt baserat på 
objektiva förbättringar 
i patientens egna 
upplevelse av 
förbättrad smärta 

  Förbättringar i depression, 
oro, sömn, illamående, 
kräkningar, aptit, spastitciet, 
tremor, ataxi 

 

Johnson et al, 2010 
Nr. 43 

Tendens till förbättring    Ingen förbättring i generell 
livskvalitet 

Maida et al, 2008 
Nr. 44 

Förbättring i smärta   Förbättringar i oro, stress, 
illamående 

 

Narang et al, 2008 
Nr. 26 

Förbättring i smärta   Ingen förbättring i generell 
livskvalitet, depression, oro 

Notcutt el al, 2004 
Nr. 30 

Minskning i VAS   Förbättringar i depression, 
sömn,  

 

Nurmikko et al, 
2007 
Nr. 34 

Förbättring i smärta   Förbättringar i sömn  Ingen förbättring i generell 
livskvalitet 

Ogborne et al, 2000 
Nr. 28 

CBM användes mot 
fysisk smärta 

 Förbättringar i depression, 
oro, ömn, aptit, illamående, 
kramper, spasmer 

 

Page et al, 2006 
Nr. 39 

Lindring av smärta  Förbättringar i 
sinnestämning, fatigue, 
sömn, illamående, aptit, 
tremor, spasmer  

 

Rog et al, 2006 
Nr. 41 

Minskade 
smärtintensititet  

 Förbättringar i sömn   

Selvarajah et al, 
2010 
Nr. 37 

 Ingen förbättring  Ingen förbättring i generell 
livskvalitet 

Skrabek et al, 2008 
Nr. 45 

Förbättring i VAS 
efter fyra veckor 

 Förbättringar i generell 
livskvalitet, oro 

Ingen förbättring i depression, 
fatigue 

Svendsen, et al 
2004 
Nr. 38 

Förbättring av 
kroppslig smärta 

 Förbättringar i psykisk hälsan  Ingen förbättring i generell 
livskvalitet  

Wade et al, 2004 
Nr. 42 

Smärta som symtom 
förbättrades  

  Ingen förbättring i sömn, 
fatigue, spasticitet  

Ware et al, 2010 
Nr. 31 

CBM reducerade 
smärta 

 Förbättringar i depression, 
oro, sömn 

Ingen förbättring i generell 
livskvalitet, 
Sinnesstämning  
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5.1 Smärtlindring 
I detta huvudområde presenteras samtliga artiklars resultat gällande CBM som 
smärtlindring. Alla studierna har primärt undersökt den analgetiska effekten av CBM 
vid olika smärttillstånd såsom MS, neurogen smärta, långvarig smärta, cancersmärta 
och smärta vid fibromyalgi.  
 

5.1.1 Långvarig smärta 
Vid långvariga smärttillstånd ses också en förbättring av smärta vid användning av 
CBM (26-28). Narang et al. undersökte i sin crossoverstudie effekten av CBM-
preparatet Dronabinol hos 30 patienter som stod på regelbunden opioidbehandling 
mot långvarig smärta. Patienterna tilldelades antingen 10mg, 20mg CBM eller 
placebo under tre tillfällen. En klar förbättring av smärtan sågs hos patienter 
behandlade med Dronabinol, oavsett dos, jämfört med placebogruppen (26). I en 
kvalitativ studie intervjuades 50 patienter angående orsaken till deras medicinska 
cannabisbruk. 34 av respondenterna rapporterade att de använde cannabispreparat i 
syfte att behandla idiopatisk smärta samt smärta relaterat till olyckor (28).  
 
Berlach et al. påvisar i sin retrospektiva studie att CBM inte ger någon signifikant 
förbättring i smärta hos patienter med långvarig smärta. Patienterna i studien hade 
mellan år 1999-2003 ordinerats Nabilone som en del i den dåvarande behandlingen. 
Författarna i studien blickade sedan tillbaka i patienternas journalanteckningar och 
sammanställde ett resultat som visade att elva av 20 patienter inte blev 
smärtlindrande med CBM (29).    
 

5.1.2 Neurogen smärta 
Hos patienter som är drabbade av olika neurogena smärttillstånd har sex studier visat 
att CBM är effektiv som analgetika (30-35). I fyra studier jämfördes CBM med 
placebo och interventionsgrupperna hade bättre smärtlindring jämfört med 
placebogrupperna (30-32, 34). En av studierna med placebokontroll var en 
crossoverstudie där 34 patienter med långvariga neurogena smärtor fick THC, CBD, 
THC+CBD eller placebo under två fyraveckors perioder. Innan crossoverstudien 
påbörjades fick varje patient en insättningsperiod på två veckor där alla fick CBM, 
syftet med insättningsperioden var att den skulle fungera som en jämförelse för 
crossover-studien. En signifikant förbättring sågs med THC+CBD och THC och 
ingen patient rapporterade att placebo var lika effektivt som insättningsperiodens 
preparat. Enbart CBD gav endast en liten effekt (30). Ware et al. visar att 25 mg 
örtcannabis med THC givet i singeldoser tre gånger dagligen, i fem dagar reducerade 
den genomsnittliga smärtan jämfört med placebo (31).  
 
CBM har visat sig vara effektiv både som tilläggsbehandling (33, 34) och som 
singelterapi mot neurogena smärtor (33). Bestard et al. har jämfört CBM-preparatet 
Nabilone med förstahandsterapin Gabapentin som tilläggs- och singelbehandling hos 
220 patienter med neurogen smärta. Totalt ingick 101 patienter i singelterapigruppen 
varav 49 fick Nabilone och 52 fick Gabapentin. Totalt 119 patienter utsågs till att 
behandlas med Nabilone eller Gabapentin som tilläggsbehandling till ordinarie 
analgetika, 55 fick Nabilone och 64 fick Gabapentin. För patienterna som 
behandlades med singelterpi sågs en signifikant förbättring mätt med Visuell analog 
skala (VAS) efter tre och sex månader för både Nabilone och Gabapentin. Patienter 
som blev behandlade med Nabilone som tilläggsbehandling fick också signifikanta 
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förbättringar i VAS-värden efter både tre och sex månader. Däremot fick gruppen 
som administrerades Gabapentin som tilläggsbehandling en signifikant förbättring 
mätt med VAS enbart efter sex månader. Sammanfattningsvis visar Bestard et al. 
studie att CBM har samma effekt som dagens förstahandsbehandling (Gabapentin) 
gällande smärtlindring (33). Om den traditionella smärtlindringen är otillräcklig kan 
CBM vara ett alternativ för att lindra smärta vid neurogena smärtsyndrom (35).    
 
Det finns även studier som visar bristfällig effekt av CBM vid neurogena 
smärttillstånd (36, 37). I en crossoverstudie jämfördes CBM-preparatet Nabilone 
med den svaga opioiden Dihydrocodiene hos patienter med långvariga neurogena 
smärtor. I studien ingick 96 deltagare som under två perioder på tre veckor fick 
Nabilone och Dihydrocodeine, mellan perioderna ingick en veckas utsättningsperiod. 
Studien visade att Dihydrocodeine var signifikant bättre än Nabilone gällande att 
lindra smärta (36). Detta styrks även av Selvarajah et al. som undersökte effekten av 
CBM jämfört med placebo och inte fann förbättring av smärta vid användning av 
CBM (37). 
 

5.1.3 Smärta vid MS 
I ett flertal studier påvisas att patienter som lider av MS kan få lindring av sin smärta 
genom användning av CBM (38-42). I en kvalitativ studie undersöktes upplevelsen 
av cannabispreparat hos patienter med MS och där beskrevs en lindring av specifika 
symtom såsom smärta. Många respondenter i studien kommenterade ett minskat 
behov av konventionell analgetika med behandling av cannabispreparat (39). Green 
et al visar i en studie att det finns belägg för att CBM kan användas kliniskt baserat 
på patienternas egna upplevelser av förbättrad smärta. Effekten av CBM för patienter 
med MS har lett till att Sativex har blivit godkänt som läkemedel för patientgruppen, 
och används för att lindra neuropatisk smärta hos palliativa MS-patienter (40). I en 
studie av Rog et al. deltog 66 MS-patienter med centrala smärtor som behandlades 
med CBM eller placebo under fem veckors tid. Patienterna administrerades oral 
spray som självdoserades upp till 48 spray per dygn. Interventionsgruppen fick 
Sativex innehållande 2,7 mg THC och 2,5 mg CBD. Behandlingen med Sativex gavs 
som en tilläggsbehandling till patienternas ordinarie analgetika. Under fjärde veckan 
var medelvärdet för antalet spraydoser per dygn i interventionsgruppen 9,6 och i 
placebogruppen 19,1. Detta visar att CBM kan vara en effektiv tilläggsbehandling till 
ordinarie analgetika (41). 
 

5.1.4 Cancersmärtor  
Vid cancersmärtor ses en smärtreduktion vid användning av CBM (43, 44). I en 
studie deltog 177 patienter med cancersmärtor som inte upplevde tillräcklig 
smärtlindring med opioider (43). Patienterna fick CBM som administrerades som 
munhålespray eller placebo under två veckors tid, där 60 stycken fick THC+CBD, 58 
fick THC och 59 placebo. Studien visar att antalet sprayningar var mer frekvent i 
placebogruppen. En signifikant förbättring i smärta sågs för gruppen som 
administrerades THC+CBD.  Sammanfattningsvis påvisar Johnsons studie att CBM 
är en effektiv tilläggsbehandling för patienter med cancerrelaterad smärta (40). I en 
observationsstudie av Maida et al. undersöktes effektiviteten av Nabilone som 
tilläggsbehandling för att hantera smärta och andra cancersymtom. Forskarna 
observerade två grupper, en grupp som fick Nabilone som tilläggsbehandling till 
ordinarie medicinsk terapi och en grupp som enbart fick ordinarie medicinsk terapi. 
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Studien påvisade att patienter som behandlades med CBM krävde mindre opioider, 
påvisade lägre tendens att använda nya mediciner och kunde reducera eller ta bort 
grundmedicinering. Studien visar även att CBM signifikant förbättrar hanteringen av 
smärta hos cancerpatienter (44).  
 

5.1.5 Smärta vid fibromyalgi 
CBM ger en god behandling vid fibromyalgi bland annat genom att reducera smärta 
(45, 46). Detta visar en studie av Skrabek et al. där 40 patienter med fibromyalgi fick 
CBM-preparartet Nabilone eller placebo under fyra veckor. Patienterna uppmanades 
att starta med en dos på 0,5 mg första veckan för att sedan successivt öka dosen till 
2,5 mg den fjärde veckan. Smärta mättes med VAS efter den andra och fjärde 
veckans med behandling. Därefter följde en fyra veckors utsättningsperiod för att 
undersöka eventuella långvariga effekter av CBM. Efter två veckors behandling 
kunde ingen förbättring i smärta ses men efter fyra veckors terapi med Nabilone sågs 
en effektiv smärtreducering. Efter utsättningsperioden sågs ingen skillnad mellan 
grupperna i VAS vilket visar att Nabilone inte har en långvarig effekt. 
Sammanfattningsvis antyder studien att Nabilone är vältolererad och ger en god 
behandling av smärta vid fibromyalgi och kan därför användas som ett 
behandlingsalternativ (45). Fiz et al. undersökte i sin deskriptiva studie hur 
användning av cannabis påverkar patienter med fibromyalgi. I studien identifierades 
28 patienter som var cannabisanvändare och 28 stycken som inte var 
cannabisanvändare, för att kunna avgöra om och hur cannabis kan vara 
symtomlindrande. Patienterna fick förutom SF-36, (Fibromyalgi impact 
questionnaire) FIQ och VAS-skattning besvara en specifik enkät gällande bruk och 
orsak till användning av cannabis. Smärta skattades med VAS både för 
cannabisanvändarna och ickeanvändarna, en signifikant förbättring i smärta sågs till 
fördel för cannabis. Studien visar att fibromyalgipatienter som använder cannabis 
kan uppleva lindring av ett flertal symtom däribland smärta (46).    
 
 
Sammanfattningsvis visar de 18 studier som ingår i den här litteraturstudien att CBM 
är en effektiv behandling mot olika smärttillstånd (26-28, 30-35, 38-46). Sex av 
studierna har en crossover design (26, 27, 30-32, 38) och åtta har en jämförelse med 
en placebobehandlad grupp (33, 34, 41-46). Två studier har en kvalitativ ansats (28, 
39) och två är systematiska översikter (35, 40). Tre studier visar att CBM inte är 
effektivt vid smärta (29, 36, 37), en med crossover design (36). 
 

5.2 Livskvalitet 
Alla studier som ingår i resultatet av denna analys har primärt undersökt hur CBM 
påverkar olika smärttillstånd och sekundärt har studierna mätt hur livskvaliteten 
påverkas. Redovisningen fokuseras inom de fem mest förekommande områden 
relaterade till livskvalitet som tas upp i artiklarna; generell livskvalitet, psykiskt 
välbefinnande, sömn/fatigue, aptit/illamående/kräkning och fysisk rörelse/funktion. 
  

5.2.1 Generell livskvalitet 
I ett flertal studier har den generella livskvaliteten mätts med olika mätinstrument 
hos patienter med olika smärttillstånd som behandlats med CBM. Totalt visar åtta 
studier att CBM inte har någon effekt på den generella livskvaliteten (26, 31, 33, 34, 
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37, 38, 43, 46). En crossoverstudie av Ware et al. har undersökt hur cannabis med 
olika mängd THC påverkar patienter med neurogen smärta. Studien sträckte sig över 
totalt åtta veckor där 21 patienter administrerades THC eller placebo i tvåveckors 
perioder. Studien visar ingen signifikant förbättring i generell livskvalitet (31). Att 
den generella livskvaliten inte förbättras styrks även av två andra crossoverstudier 
(26, 38). Bestard et al. undersökte om CBM-preparatet Nabilone var effektivt som 
tilläggsbehandling eller singelterapi vid neurogen smärta. Inga förbättringar kunde 
ses i livskvalitet mätt med EuroQOL 5 dimension (EQ-5D) (33). Patienter med 
neurogen smärta behandlades med CBM-preparatet Sativex under fem veckors tid. 
Studien visade att livskvaliteten mätt med General health quetionnaire -12 (GHQ12) 
inte förändrades (34). Däremot finns en tendens till förbättring i alla områden inom 
livskvalitet mätt med EQ-5D dock inte signifikant (31). En förbättring i livskvalitet, 
dock inte signifikant, ses också med mätinstrumentet GHQ28 i en crossoverstudie, 
där patienterna behandlades med CBM (30). Två studier mätte livskvaliteten hos 
fibromyalgipatienter med mätinstrumentet FIQ. En av studierna visade att 
livskvaliteten inte förbättras med CBM (46). Den andra studien av Skrabek et al. 
undersökte hur CBM-preparatet Nabilone påverkade patienter med Fibromyalgi 
gällande smärta och livskvalitet. Studien visade att behandling med Nabilone gav en 
förbättring i livskvalitet mätt med FIQ (45). Ellis et al. undersökte i sin 
crossoverstudie hur inhalerad cannabis påverkar patienter med neurogen smärta. I 
studien deltog 34 patienter som under två femdagarsperioder behandlades med 
cannabis eller placebo. Den generella livskvaliteten mätt med SIP förbättrades i både 
cannabis- och placebogruppen (32). En annan crossoverstudie syftade på att 
undersöka effektiviteten av CBM hos patienter med central neurogen smärta, där 
mättes den generella livskvaliteten med mätinstrumentet GHQ12 som visade en 
förbättring vid användning av CBM (27). 
 

5.2.2 Psykiskt välbefinnande 
Flera studier har undersökt om det psykiska välbefinnandet påverkas av att använda 
CBM. Den psykiska hälsan förbättras (38, 46) och patienter rapporterade en känsla 
av avslappning (46), minskad stress (44) och förbättrad sinnesstämning (32) vid 
användning av CBM (39). I flera crossoverstudier redovisas dock olika resultat 
gällande den psykiska hälsan och sinnestämning. Svendesen et al. menar att den 
psykiska hälsan förbättras med CBM, medan Frank et al. hävdar motsatsen (36). 
Detsamma gäller sinnesstämning, där Ellis et al. visar en förbättring och Ware et al. 
påvisar att sinnestämningen inte förändras vid användning av CBM (31).   
 
Det påvisas i flera artiklar att CBM kan ge en minskad benägenhet för depression 
(28, 30, 31, 40). Ware et al. undersökte hur cannabispreparat påverkade patienter 
med neurogen smärta, studien visar en förbättring gällande depression jämfört med 
placebo (31). En kvalitativ studie undersökte anledningen till att använda cannabis i 
medicinskt syfte och vilka effekter som uppnåddes. Totalt intervjuades 50 
respondenter över en sex månaders period. Alla intervjufrågor var öppna och 
omfattade åtta områden angående cannabis. Tolv respondenter rapporterade att 
depression förbättrades med användning av cannabis (28). Två studier är designade 
som crossoverstudier vilket ytterligare styrker att en minskad benägenhet för 
depression föreligger till fördel för CBM (30, 31). En annan crossoverstudie 
undersökte CBM-preparatet Dronabinols effekt på 30 patienter med långvarig 
smärta. Studien visade att ingen skillnad i depressionsparametrar mätt med HADS 



 

16	  
	  

kunde ses vid behandling med CBM (26). Att CBM inte ger någon förändring i 
depression styrks även av andra studier (33, 45).  
 
En lindring i oro påvisades i en undersökning där 40 fibromyalgipatienter 
behandlades med CBM-preparatet Nabilone under fyra veckor (45). Liknande 
resultat även kan ses i andra studier (28, 31, 33, 40, 44). Gällande parametern oro 
ställer sig två crossoverstudier emot varandra, Ware et al. påvisar en förbättring i oro 
medan Narang et al. inte har observerat någon skillnad i oro vid användning av CBM 
(26, 31).  
 
Page et al. beskriver i sin studie att negativa eller oönskade effekter som kognitiva 
problem kan förekomma vid användning av CBM (39), vilket också kan påvisas i en 
studie där cancerpatienter upplevde att den kognitiva funktionen blev bättre med 
placebopreparatet (43).  
 

5.2.3 Sömn/Fatigue 
I nio studier har en generell förbättring i sömn påvisats hos patienter med olika 
smärttillstånd med användning av CBM (27, 28, 30, 31, 33, 34, 39-41). Tre av dessa 
studier har en crossover design (27, 30, 31). Patienter upplever en lättare och 
snabbare insomning (31, 39), bättre sömnkvalitet (27, 30, 31, 39) färre 
uppvakningstillfällen och mindre sömnstörningar (27, 31, 34, 41), under behandling 
med CBM. Bestard et al. undersökte CMB-preparatet Nabilone både som 
singelterapi och tilläggsbehandling till ordinarie analgetika Gabapentin vid 
neurogena smärttillstånd. Studien visar förbättringar i sömnstörningar, 
sömnstörningar relaterat till smärta, adekvat sömn och sömnkvantitet med Nabilone 
(33). Berlach et al. påvisar att hälften av de behandlade patienterna upplevde 
förbättringar i sömnkvalitet och sömnduration (29). I andra studier framkommer 
ingen förbättring i sömnparametrar vid användning av CBM. Exempelvis visar två 
crossoverstudier att patienter med långvarig smärta som behandlas med CBM-
preparat inte upplevde någon förbättrad sömn (26, 36).  Wade et al. utförde en studie 
för att undersöka hur patienter med MS påverkades av behandling med CBM-
preparatet Sativex. I studien framkom att sömn förbättrades både i intervention och 
placebogruppen. Detsamma gällde för parameten fatigue (42). Respondenter i en 
kvalitativ studie uppgav att cannabispreparat lindrar specifika symtom som bland 
annat fatigue. Författarna i studien belyser även att respondenterna beskrev fatigue 
som en oönskad biverkning av behandling med CBM (39). En studie med 40 
fibromyalgipatienter undersökte CBM-preparetet Nabilones effekt vid hantering av 
smärta och om livskvaliteten förbättras. Efter fyra veckors behandling med CBM 
visar studien att fatigue inte påverkas nämnvärt vid behandlingen (45). Två studier 
har beskrivit somnolens som en betydande parameter som påverkas av CBM. En av 
studierna påstår att somnolens förbättras (46), medan den andra studien beskriver 
somnolens som en oönskad sidoeffekt (41).   
 

5.2.4 Illamående/kräkning och aptit 
Flera studier visar att illamående och kräkning påverkas positivt i samband med intag 
av CBM (28, 39, 40, 44). Vid cellgiftsbehandling är det vedertaget att cannabis 
används mot illamående och kräkningar (40). En lindring av illamående och 
kräkning hos cancerpatienter kan även ses i en annan studie där patienter behandlas 
med CBM (44). I en studie av Berlach et al. uppger fem av 20 patienter som 
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behandlas med CBM att illamående och kräkning förbättras (29). Johnson et al. visar 
däremot sin studie att illamående och kräkning förbättras men då till fördel för 
placebo (43). En systematisk översikt undersöker huruvida cannabis har en 
terapeutisk effekt vid olika sjukdomstillstånd. I översikten ingår 15 självständiga 
studier, där tre av studierna hade mer än 100 deltagare vardera. Sammanfattningsvis 
visar översikten att dagens tillgängliga CBM-preparat inte är mer användbart än 
standardmedicinering gällande illamående och kräkning (35).      
 
Page et al har undersökt hur medicinsk cannabis påverkar patienter med olika 
symtom relaterat till MS där respondenterna beskriver en förbättrad förmåga till att 
äta och dricka (39). En systematisk översikt undersöker den farmakologiska 
kvaliteten av cannabis vid olika smärttillstånd. Författarna i översikten har sökt sina 
artiklar från år 1996 och framåt i olika databaser. Översiktens författare lyfter en 
studie som visar att cannabis förbättrar aptiten hos patienter med neurologisk 
sjukdom. Författarna i översikten lyfter också att cannabis används för att stimulera 
aptiten men att mer forskning är nödvändig för att bekräfta detta (40). Ogborne et al. 
intervjuade i sin kvalitativa studie 50 patienter i syfte att kartlägga varför cannabis 
används i medicinskt syfte. Totalt rapporterar 21 respondenter en förbättring i aptit 
vid användning av CBM (28). En studie av Rog et al. undersökte effekten av CBM 
hos 66 patienter med central smärta som har MS. Författarna i Rog et al. lyfter att 
interventionsgruppen upplever muntorrhet som en besvärande och oönskad effekt 
(41), vilket kan ha en negativ inverkan på aptiten.  
 

5.2.5 Fysisk- och rörelsefunktion 
Frank et al. jämförde i sin crossoverstudie den analgetiska effekten av CBM-
preparatet Nabilone med den svaga opioiden Dihydrocodeine hos 96 patienter med 
långvarig neurogen smärta. Utifrån SF-36 mättes olika parametrar för livskvalitet 
däribland den fysiska funktionen som visade en överlägsenhet för Nabilone (36). En 
annan crossoverstudie som undersökte hur medicinsk cannabis påverkar patienter 
med neurogen smärta visar förbättringar i rörelsehinder till fördel för 
cannabispreparat (32). Fiz et al. undersökte hur cannabisanvändandet hos 
fibromyalgipatienter påverkar smärta och livskvalitet, patienterna rapporterade att 
den fysiska funktionen mätt med SF-36 inte förbättras med cannabispreparat hos 
patienter med fibromyalgi. Däremot påvisar samma studie att stelhet förbättras med 
cannabispreparat (46).   
 
En kvalitativ studie beskriver 14 patienters perspektiv av att använda medicinsk 
marijuana vid MS. Intervjuerna var semistruktuerade och fynden kategoriserades 
inom tre huvudområden. Fynd som togs fram av studiens författare var att specifika 
terapeutiska effekter som exempelvis spasmer, tremor och förmåga till att skriva 
förbättrades efter intag av medinskt cannabis hos respondenterna (39). En förbättring 
i spasmer vid olika smärttillstånd styrks även av andra studier (28, 35, 40). Wade et 
al. beskriver även i sin studie att spasticitet förbättras, dock lyfter författarna att det 
även blir förbättring i placebogruppen (42). I en systematisk översikt illustreras att 
det inte finns någon objektiv förbättring av tremor, ataxi och spasticitet hos patienter 
med MS, dock lyfter Green et al. en icke signifikant trend till förbättring i tremor 
(40). Ogborne et al. intervjuade patienter som använde cannabispreparat i syfte att 
lindra fysisk sjukdom eller behandla olika smärttillstånd. Respondenterna 
rapporterade att symtom som bland annat kramper reducerades (28).  
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6. Diskussion 
 

6.1 Metoddisskusion 
För att besvara syftet ansågs en litteraturstudie vara en relevant metod för att belysa 
aktuell forskning inom området. En fördel med en litteraturstudie är även att en stor 
mängd data kan samlas in och granskas under en relativt kort tid (22). Ett alternativ 
till den valda metoden hade varit att genomföra kvalitativa intervjuer med patienter 
som använder sig av medicinsk cannabis. Problemet med denna metod är att den 
patientgruppen officiellt inte fanns i Sverige vid tidpunkten för uppsatsens start 
eftersom CBM-preparatet Sativex lanserades sommaren 2012 (6).  
 
Att lindra smärta utgör en primär del av sjuksköterskan arbete vilket motiverade 
valet av ämne. Det är allmänt känt att smärta har flera dimensioner hos människan 
där både kropp och själv involveras, därmed påverkas även livskvaliteten (3). Utifrån 
denna kunskap valdes att undersöka om CBM är en effektiv smärtbehandling och om 
behandlingen kunde leda till förändrad livskvalitet. En restriktion i språk kan ha lett 
till att relevant litteratur inte togs med. Studier gjorda på barn och djur exkluderades, 
på grund av att forskning på barn är problematiskt ur ett etiskt perspektiv (47) och för 
att livskvalitet inte kan mätas på djur.  
 
En nackdel med en litteraturstudie är att sökningen kan ha blivit begränsad beroende 
på vilka sökord som valts och därmed kan reliabiliteten påverkats (22) och relevant 
forskning kan ha missats. Sökorden var relevanta utifrån syftet och antalet träffar 
med sökkombinationerna var hanterbara vilket gjorde att samtliga titlar kunde läsas. 
Det finns en risk att väsentliga sökord utelämnats och därmed kan relevant forskning 
inom området ha förbisetts. I efter hand kunde sökord som ”smärtlindring” och 
”cannabisbaseradmedicin” inkluderats i sökningen för att eventuellt ha fått en större 
bredd till resultatet. I CINAHL användes enbart sökordet ”cannabis”, anledning till 
detta var att när provsökningen genomfördes gav sökordet ”cannabinoids” för få 
träffar. I den systematiska sökningen valdes citationstecken på sökordet quality of 
life, detsamma kunde även ha gjorts för sökordet chronic pain men noterades först i 
efterhand. En sökning med citationstecken kunde ha lett till en mer specifik sökning 
dock med risk att få färre träffar. 
 
När sökningen utfördes förekom flera artiklar upprepade gånger i olika 
sökkombinationer och databaser. Dessa dubbletter är orsaken till varför antalet 
utvalda artiklar är mindre i databaserna CINAHL och PsycInfo än i PubMed. Ett skäl 
till dubbletternas förekomst kan ha varit att sökorden var för lika varandra. Men då 
nya artiklar påträffades i varje sökning ansågs ändå sökorden vara relevanta. Dock 
kan en positiv aspekt vägas in angående att sökningen gav dubbletter eftersom det 
kan påvisa en uttömmande sökning där artiklar som finns inom området hittas.   
En manuell sökning genomfördes för att inte gå miste om relevanta artiklar som 
eventuellt kunde missats i den systematiska sökingen. Det valdes att söka i 
referenslistan i de systematiska översikterna eftersom att översikterna har ett samlat 
resultat som överensstämmer med studiens syfte. Som beskrivet i metoden valdes 
intressanta titlar ut från referenslistor och söktes manuellt i PubMed och därefter 
granskades artikelns ”related articles” som ledde till att ytterligare artiklar hittades. 
Detta kan tyda på en variationsbrist i sökorden som inte täckte de område som avsågs 
att undersöka.      
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I studien ingick kvantitativa, kvalitativa och systematsika översikter. En variation av 
ansatser ansågs vara en styrka då ämnet belyses ur olika perspektiv. De kvantitativa 
studierna var mest förekommande och utgjorde därmed stommen i resultatet, 
samtidigt som de kvalitativa studiena kompletterade med specifika upplevelser och 
fynd. Till en början diskuterades huruvida systematiska översikter skulle tillåtas, dels 
på grund av risken att samma syfte utreds i översikten som i denna studie och dels 
för att den systematiska översikten kunde använts sig av samma artiklar som denna 
studie. Konsekvensen av detta kan vara ett onyanserat resultat. De två systematiska 
översikter som inkluderades besvarade inte denna studies syfte och innehöll adekvat 
information kring någon av de två frågeställningar i denna studie och ansågs därmed 
ge ny information. Totalt hittades sex artiklar som fanns i både denna studie och i de 
två systematiska översikterna. Att samma artiklar förekommer kan påverka resultatet 
i felaktig riktning dock anses sex artiklar vara ett litet antal och resultatet förmodas 
inte ha påverkats nämnvärt.     
 
Artiklarna granskades med hjälp av granskningsmallar från Willman et al. Mallarna 
valdes på grund av att de gav en god helhet och var lättförståliga. Andra alternativa 
granskningsmallar är exempelvis mallar från Statens beredning för medicinsk 
utvädering (SBU) som är vedertagna för kvalitetsgranskning (48). Granskningen 
utfördes gemensamt av författarna vilket kan ha resulterat i en subjektiv bedömning. 
Alternativt skulle författarna granskat alla artiklar på enskilt håll och sedan jämfört 
resultatet av bedömningarna, för att sedan genomföra en gemensam bedömning av 
låg, medel eller hög kvalitet för att få en så objektiv bedömning som möjligt. När 
varje enskild artikel kvalitetsgranskades baserades graderingen på kvalitetsmallen 
men även av egna uppfattningar som vägdes in. Våra egna uppfattningar grundades 
på hur tydligt och välstukturerat studierna redovisade artikeln bland annat lades stor 
vikt på hur väl läsaren blev guidad genom artikeln gällande syfte, metod, resultat och 
diskussion. Därmed bedömdes artiklarnas kvalitet både utifrån granskningsmall och 
egna värderingar. En brist i Willmans grankningsmallar är svårigheten med att 
gradera artiklarna då det inte fanns ett poängsystem eller liknande vilket skulle kunna 
ha underlättat bedömningen.  
 
Som beskrivet i metoden fanns ett etiskt resonemang i granskningsmallarna. Några 
artiklar beskrev inte något etiskt resonemang och enligt Helsingforsdeklarationen bör 
inte forskning som inte prövats av etisk kommitté publiceras (49). De artiklar som 
inte beskrev ett etiskt ställningstagande valdes att inkluderas i denna studie då 
samtliga tidsskrifter var godkända i Ulrichs Periodical Dictionary vilket ändå anses 
stödja ett etiskt ställningstagande. 
 
För en hög validitet har som nämnts i metoden varje artikel som är med i resultatet 
undersökt smärta primärt och livskvalitet sekundärt för att syftet skulle besvaras på 
ett korrekt sätt. Det primära och sekundära urvalet gjorde att några artiklar föll bort 
efter artiklarna lästs i sin helhet. En viktig del för validiteten är att mätinstrumenten 
som ingår i studierna bedöms ha ett rimligt innehåll (22). Mätinstrumenten som 
ingått i artiklarna anses vara av hög validitet eftersom instrumenten är vedertagna 
och har accepterats av många som standardinstrument. Flertalet av artiklarna som 
ingår i resultatet har inte diskuterat mätinstrumentens validitet vilket anses vara en 
svaghet. Reliabiliteten kan anses vara god då samma resultat troligtvis hade 
framkommit om en ny studie görs inom samma område. Dels redovisas sökstrategin 
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och dessutom är ämnet begränsat. En svaghet för reliabiliteten kommer alltid vara 
risken för den egna tolkningen av artiklarnas resultat. Vid litteraturöversikter finns 
risken för ett selektivt urval där författaren väljer information som stödjer den egna 
ståndpunkten (50). Detta har uppmärksammats under processens gång.     

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur patienters livskvalitet påverkas av att 
använda cannabispreparat som analgetika vid långvariga smärttillstånd. För att på 
bästa sätt uppnå en god objektivitet har resultatet skrivits utifrån ett så objektivt 
synsätt som möjligt där egna värderingar uteslutits och enbart artiklarnas resultat 
redovisats (22). 
 

6.2.1 Kan cannabispreparat lindra smärta vid olika smärttillstånd? 
För att få ett logiskt och övergripande resultat till frågeställningarna delades 
artiklarna in i olika kategorier beroende på vilket smärttillstånd artiklarna fokuserade 
på. Det varierar i artiklarna hur CBM har administreras, den mest förekommande 
formen är oral spray, ett annat administrationssätt var oralt i form av kapslar. En del 
studier har även administrerat cannabis som inhalerad rök.  
 
Genomgående visar artiklarna att en analgetisk effekt uppnås med CBM, detta visar 
18 artiklar som studerat effekten av cannabis hos patienter med olika smärttillstånd. 
Smärtlindring ses vid olika administrationssätt, olika varianter och styrkor på CBM-
preparatet och under en varierande behandlingstid. Hos patienter med 
smärtproblematik fungerar CBM-preparat som en effektiv tilläggsbehandling till 
patientens ordinarie analgetika (26, 27, 30-34, 38, 41-45). Detta styrks av en ny 
studie publicerad efter sökning till denna litteraturstudie (51). CBM som 
administreras i form av oral munhålespray är effektivt i jämförelse med placebo, 
medelvärdet för antal sprayningar per dygn var lägre hos patienter som fick CBM 
(41, 43) vilket visar att interventionsgruppen upplevde en smärtlindrande effekt. 
Både Rog et al och Johnson et al. delade in intervention- respektive placebogruppen 
slumpmässigt och var storleksmässigt homogena. Munhålesprayen var likvärdig i 
både intervention och placebogruppen gällande lukt, färg och smak. Dessa 
komponenter är betydelsefulla för artiklarnas trovärdighet.     
 
Den större delen av artiklarna har undersökt huruvida CBM fungerar tillsammans 
med patientens ordinarie analgetika. Med andra ord undersöktes inte CBM-
preparaten som singelterapi och den smärtlindrande effekten kan bero på flera 
komponenter. Exempelvis kan den smärtlindrande effekten erhållas genom en 
kombination av CBM tillsammans med opiodier, paracetamol, tricykliska läkemedel 
med mera.  
 
Vid behandling med CBM som tilläggsbehandling kombineras CBM i olika 
sammansättningar av THC och CBD. En god smärtlindrande effekt ses av 
THC+CBD och av THC (27, 30). Studierna har utformats med en crossover design 
där samtliga deltagare har administrerats alla kombinationer av CBM och placebo 
under olika tidperioder. Detta innebär att samtliga deltagare har behandlats med alla 
kombinationer av CBM, vilket stärker trovärdigheten i resultatet. En faktor som dock 
kan påverka trovärdigheten är att deltagarna har olika förväntningar beroende på om 
föregående behandlingsperiod gav effekt eller inte och att dessa förväntningar 
speglar den nya behandlingen. Detta beskrivs i litteraturen som ”carry-over effekten” 
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(23). Kombinationspreparatet THC+CBD har i ytterligare en artikel visat på en god 
smärtlindrande effekt (43). Vid närmare granskning påvisas att gruppen som 
behandlades med THC+CBD vid start krävde mindre opioider, vilket innebär att 
dessa patienter troligtvis hade en lägre smärta vilket kan ha påverkat det slutgiltiga 
resultatet. 
 
CBM har visat sig vara både ineffektivt och effektivt mot neurogena smärtor. CBM-
preparatet Nabilone är effektivt vid neurogena smärttillstånd, både som 
tilläggsbehandling och monoterapi. Lindring ses när Nabilone används till ordinarie 
analgetisk terapi och är en effektivare tilläggsbehandling än förstahandsvalet 
Gabapentin efter en behandlingsperiod på sex månader. Nabilone fungerar även lika 
effektivt som Gabapentin vid monoterapi (33). Att CBM ges som monoterapi innebär 
att deltagarna inte behandlas med annan farmakologiskt behandling mot smärta. 
CBM som enskild behandling har endast undersökts i en artikel som är med i 
resultatet. Detta innebär att CBM som monoterapi inte kan styrkas i andra studier 
från resultatdelen. Dessutom finns andra svagheter i studien bland annat har urvalet 
inte randomiserats och det har inte skett blindning av deltagarna. CBM har visat sig 
vara en mindre effektiv behandling, både när CBM jämfördes med Dihydrocodeine 
(36) och när CBM jämfördes med placebo vid neurogena smärttillstånd (37). Dock 
finns en osäkerhet gällande Selvarajah et al. studie på grund av relativt få deltagare 
samt ett betydande bortfall som kan ha gett ett svagt resultat. Däremot ses ett starkare 
resultat då CBM jämfördes Dihydrocodeine där studien hade en crossover design, 
stort urval och en utförligt beskriven metod.  
 
CBM-preparat tillsammans med ordinarie smärtlindring ger en analgetisk effekt vid 
långvariga smärtor (26, 27). Detta styrks även av en nypublicerad studie som visar att 
CBM lindrar smärta vid långvariga smärttillstånd och dessutom lyfter studien att 
opioidanvändningen kan reduceras med CBM (52). Det hade ingen betydelse om 
CBM-preparatet Dronabinol gavs i styrkan 10 mg- eller 20 mg, patienterna upplevde 
lika stor lindring jämfört med placebo (26). Trots studiens crossover design var det 
anmärkningsvärt att behandlingstiden endast pågick under åtta timmar vid tre 
tillfällen. En sådan kort behandlingstid kan göra det svårt för deltagarna att utvärdera 
effekten av behandlingen.  
 
Patienter som lider av smärtproblematik i samband med MS, kan få lindring vid 
användning av CBM (38-42, 53). Spasmer är ett vanligt förekommande symtom som 
orsakar smärta hos patienter med MS (53). En möjlig orsak till att patienterna 
upplever en smärtlindrande effekt av CBM kan vara relaterad till en minskning av 
spasmer. Det är därför viktigt att uppmärksamma hur den smärtlindrande effekten 
uppnås. Upprepade studier har bevisat CBM`s effektivitet gällande symtomlindring 
hos MS-patienter, vilket förmodligen är orsaken till att CBM-preparatet Sativex 
blivit godkänt i flera länder, bland annat i Sverige. CBM borde vara ett tillgängligt 
och vedertaget alternativ som smärtbehandling vid MS, speciellt när 
grundmedicineringen inte ger tillräcklig effekt.  
 
CBM ger en god behandling hos patienter med fibromyalgi bland annat genom att 
reducera smärtan (45, 46). CBM-preparatet Nabilone är vältolererat och kan därför 
användas som ett behandlingsalternativ vid olika smärttillstånd (45, 51) bland annat 
fibromyalgi (45). Det råder delade meningar om huruvida CBM är en vältolererad 
behandling med tanke på biverkningar. De kan vara svårt att få en samlad bild om 



 

22	  
	  

hur CBM egentligen tolereras, eftersom det förekommer individuella skillnader i all 
farmakologisk behandling. Att CBM ger biverkningar är konstaterat (10) men 
överlag upplevs en god tolerans av CBM i studierna.  
 
Smärtor i samband med cancer lindras av CBM och är en effektiv tilläggsbehandling 
när exempelvis opioider inte hjälper (43, 54). Patienter som behandlades med CBM 
mot cancersmärta kunde reducera eller helt ta bort den analgetiska 
grundmedicineringen och visade på lägre tendens till att använda nya mediciner (44). 
När en observationsstudie genomfördes som i Maida et al. studie, bör hänsyn tas 
gällande objektiviteten. Observeraren förmedlar sin uppfattning om situationen och 
resultatet kommer bli färgat. Det kan därför påverka reliabiliteten och det kan vara 
svårt att generalisera studien. En styrka i observationsstudien är att en konsekvent 
hantering av vedertaget mätinstrument används och därmed stärks validiteten (22).      
      

6.2.2 Förändras livskvaliteten hos patienter med smärta som använder 
cannabispreparat? 
När CBM används som smärtlindring upplever patienter med olika smärttillstånd 
ingen generell förbättring i livskvalitet (26, 31, 33, 34, 37, 38, 43, 46). 
Anmärkningsvärt med detta resultat är att när det ställs mot den analgetiska 
effektiviteten av CBM, borde en reducering i smärta indirekt förbättra den generell 
livskvalitet. Överlag kan det diskuteras huruvida smärtan inverkar på livskvaliteten, 
vad orsakas av reduceringen av smärta och vad orsakas av CBM´s effekt. 
Exempelvis kan det reflekteras över om det är reducering i smärta som ökar 
livskvaliteten eller om det CBM direkta verkan. En orsak till att den generella 
livskvaliteten inte förbättrades kan möjligtvis vara de negativa effekterna av CBM, i 
form av biverkningar. Men detta förblir en obesvarad fråga som endast går att 
spekulera i. En annan orsak skulle kunna vara att patienter med långvariga smärtor 
har levt med denna problematik under flera år och en upplevd förändring i 
livskvalitet kan vara svår att uppnå efter endast några veckor med behandling.     
 
Huruvida den psykiska hälsan förbättras samband med CBM-behandling kan inte 
fastställas utifrån artiklarna i resultatet. Endast ett fåtal artiklar redovisar hur det 
psykiska välbefinnandet förändras med CBM, vilket ger ett begränsat resultat. De 
artiklar som redogör för det psykiska välbefinnandet har motstridiga resultat vilket 
gör att resultatet inte går att fastställa. Fynd som artiklarna påvisar är att patienter 
med smärtproblematik uppger att avslappning, frånvaro av stress och en god 
sinnesstämning är viktiga komponenter för ett gott psykiskt välbefinnande och detta 
kan uppnås vid behandling med CBM (32, 44, 46).  
 
Gällande depression ses även inom detta område en kluvenhet i artiklarnas resultat. 
De artiklar som påvisar en minskad benägenhet för depression har blandade ansatser 
där systematiska översikter, kvalitativ intervjustudier och kvantitativa studier ingår. 
Detta kan både vara positivt och negativ för trovärdigheten. Med olika ansatser blir 
resultat belyst från olika vinklar vilket kan ge en djupare förståelse. Exempelvis 
framgår det från den kvalitativa ansatsen att när 50 respondenter intervjuades 
upplevde tolv av dessa en förbättring i depression. Ur ett kritiskt perspektiv kan detta 
fynd omvärderas då studien lika mycket visar att 38 respondenter av 50 inte upplevde 
förändring i depression. Trots detta anses att de tolv respondenternas upplevelse vara 
ett viktigt fynd då detta var självrapporterade symtom som förbättrades. Den 
systematiska översiktens resultat måste också beaktas med tanke på det höga antalet 
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artiklar som behandlas vilket kan påvisa ett starkt utfall då översikten sammanställer 
ett resultat baserat på flera studier. Nästan lika många artiklar redovisar att 
depression inte förbättras med CBM, dessa har alla en kvantitativ ansats vilket ger ett 
mer generaliserbart resultat. Det återfinns starka belägg för att oro lindras i samband 
med CBM-behandling. En nypublicerad studie stärker ovan nämnda antaganden om 
att depression inte förbättras men däremot har en lindring i oro påvisats med CBM 
(51). En majoritet av artiklarna som undersökt hur oro påverkas med CBM visar en 
förbättring och endast en artikel visar motsatta resultat. Även dessa artiklar har 
blandade ansatser vilket återigen ger en bred infallsvinkel. Den artikel som inte visar 
en förändring i oro har en stark design, dock ses svagheter med studien då urvalet är 
relativt lågt och interventionslängden är förhållandevis kort. Negativa eller oönskade 
effekter som kognitiva problem kan förekomma vid användning av CBM (39). Detta 
är en viktig komponent som måste beaktas eftersom den kan påverka den psykiska 
livskvaliteten negativt (10). Biverkningar är en betydande faktor vid användning av 
CBM, i denna studie har detta inte tagits hänsyn till när resultatet bearbetades.  
 
Patienter som lider av olika smärttillstånd får en förbättrad sömn med CBM. Viktiga 
komponenter för en bra sömn rapporteras vara lättare och snabbare insomning, bättre 
sömnkvalitet, färre uppvakningstillfällen och mindre sömnstörningar (27, 30, 31, 34, 
39, 41). Att sömnen förbättras styrks i en studie av Viala-Danten et al. där 
fibromyalgipatienter upplevde en bättre sömn med CBM-preparatet Nabilone vid 
jämförelse med annat sedativt läkemedel, amitriptyline (55). Samtliga artiklar har 
använts sig av reliabla och validerade mätinstrument för att mäta sömn (56) och 
många artiklar har använt sömndagbok som komplement vilket ger ett tillförlitligt 
resultat. Majoriteten av artiklarna visade att sömn förbättrades, dock påvisar två 
crossoverstudier att CBM inte ger någon påverkan på sömn (26, 36). Att sömn inte 
förbättras i dessa studier kan bero på hur studierna är utförda. I Narang et al. studie 
har patienter som ingick i interventions- och placebogruppen behandlats under en 
period på enbart åtta timmar vid tre tillfällen vilket innebär en svårighet att utvärdera 
sömn. Det kan diskuteras om det verkligen är lämpligt att mäta sömnparametrar i 
denna typ av studie. Den andra crossoverstudien visade en tendens till förbättring i 
sömn men inte en signifikant förbättring. I förhållande till att sömn förbättras är det 
inte förvånade att fatigue inte påverkas av CBM (42, 45). En kvalitativ studie lyfter 
fatigue ur två perspektiv, dels beskrev respondenterna att fatigue lindras med CBM 
men också att fatigue var en oönskad biverkning.  
 
Symtom som illamående och kräkning förbättras i samband med intag av CBM. 
Detta påvisas i ett flertal studier som mäter illamående och kräkning i samband olika 
smärttillstånd däribland cancersmärtor. Intressant att nämna är att alla studier som 
undersökt området illamående/ kräkning har antigen en kvalitativ ansats, är en 
systematisk översikt eller en observationsstudie. Således visar ingen kvantitativ 
studie att området förbättras med CBM. En orsak till att de kvantitativa studierna inte 
mäter illamående/kräkning kan vara att området inte är ett framträdande symtom till 
långvariga smärtor. Patienter som blir intervjuade om deras cannabisanvändning får 
däremot tillfälle att uttrycka symtom som illamånde/kräkning med mera. En 
systematisk översikt visar däremot att CBM-preparat inte är mer användbart än 
standard antiemetika gällande illamående/ kräkning (35). Detta indikerar ändå att 
CBM fungerar som antiemetika. En minskning i illamående/kräkning påverkar 
indirekt aptiten. Patienter uppger en förbättrad förmåga till att äta och dricka och en 
förbättrad aptit (28, 39, 40). Att aptiten förbättras med CBM styrks även av en annan 
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studie (57). En välkänd biverkning av CBM är muntorrhet vilket har rapporterats av 
patienter som behandlats med CBM (41) detta skulle kunna leda till en försämrad 
aptit.    
 
Den fysiska funktionen hos patienter med olika smärttillstånd kan påverkas av flera 
olika komponenter däribland rörelsehinder, spasmer, tremor, stelhet, ataxi och 
kramper. Utifrån dessa komponenter har varje artikel visat en förbättring i något av 
dessa tillstånd (28, 32, 35, 36, 39, 40, 42, 46) vilket leder till en förbättrad fysisk 
funktion hos dessa patienter. När den fysiska funktionen mättes med SF-36 kunde 
skilda resultat utläsas, både en förbättring och ett oförändrat tillstånd kunde ses (36, 
46). När Dihydrocodein jämfördes med CBM-preparatet Nabilone hos patienter med 
långvarig neuropatisk smärta kunde en överlägsenhet ses för Nabilone i fysisk 
funktion. Studien uppfattas som trovärdig då 96 patienter deltog och var designad 
som en crossoverstudie (36). Fibromyalgipatienter har enligt Fiz et al. en sämre 
effekt av CBM gällande den fysiska funktionen. Studien av Fiz et al. var utformad 
som en deskriptiv studie där totalt 56 patienter deltog som var användare och icke-
användare av cannabis (46). En svaghet som ses i denna studie är att deltagarna utför 
sina skattningar hemifrån och inte på klinik vilket medför att skattningarna inte 
kontrolleras. En slutsats av dessa två studier som motsäger varandra skulle kunna 
vara att CBM verkar bättre mot den fysiska funktionen för patienter som lider av 
neurogena smärtor än hos fibromyalgipatienter.  
 
I Green et al. systematiska översikt påvisas olika resultat gällande hur spasticitet 
påverkas av CBM. Inom den palliativa vården ses en förbättring av spasmer vid 
användning av CBM. Samtidigt påvisar Green et al. att det inte förekommer någon 
objektiv förbättring av spasmer hos patienter med MS som använder CBM-preparat. 
En nyligen publicerad systematisk översikt påvisar dock att patienter med MS lindras 
i spasticitet med CBM. Samma studie redovisar att ett flertal länder har godkänt 
CBM som antispastisk behandling (58). Green et al. hänvisade även till en anonym 
internetundersökning där 131 patienter deltog, varav 13 stycken hade använt 
cannabis de senaste tolv månaderna. Internetundersökingen visade att patienterna 
upplevde en måttlig effekt av CBM gällande spasticitet. Internetundersökningen kan 
inte beaktas som tillförlitlig eftersom att Green et al. inte beskriver anförandet 
tillräckligt omfattande. Exempelvis är det oklart om alla i undersökning har använt 
CBM och samtidigt redovisas inte hur många av deltagarna som upplevde effekt av 
CBM. Överlag ses en svårighet att valdiera Green et al. systematiska översikt 
gällande den fysiska komponenten spasticitet eftersom översikten i vissa avseenden 
är svag exempelvis lyfter Green et al. att en kvinna blivit lindrar i sin spasticitet med 
CBM.  

7. Konklusion 
 
Sammanfattningsvis kan en lindring av olika smärttillstånd ses med CBM och 
därmed visar denna studie att CBM är ett lämpligt behandlingsalternativ vid smärta. 
CBM kan vara en bra tilläggsbehandling för patienter som upplever en otillräcklig 
analgetisk effekt av ordinarie smärtlindring.  
 
Gällande livskvaliteten ses en mer komplex bild av huruvida CBM ger effekt. 
Överlag är det svårt att beskriva ett entydigt resultat gällande de olika parametrarna i 
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livskvalitet eftersom artiklarna tillsammans visar en bild av att CBM både ger en 
förbättring och ett oförändrat tillstånd. I vissa livskvalitetsparametrar ses ett tydligare 
resultat av effekten av CBM där en majoritet av artiklarna visar en tendens till 
antingen förbättring eller ett oförändrat status. Exempelvis påvisas att den generella 
livskvaliteten i samband med olika smärttillstånd inte förbättras med CBM. Däremot 
kan en förbättring ses i parametrarna sömn, aptit, illamående och kräkning. I 
parametrarna psykiskt välbefinnande, fysisk funktion och fatigue kan inte ett entydigt 
resultat utläsas.  
 

8. Klinisk implikation 
	  

Hälso- och sjukvården, speciellt sjuksköterskan, har ett professionellt ansvar både i 
att respektera och stödja patientens val av behandling. Sjuksköterskans roll består 
även av att söka senaste evidens för att kunna bedriva en säker läkemedelshantering 
där ett stort ansvar ligger i att uppmärksamma effekt och eventuella biverkningar hos 
olika läkemedelspreparat.  
 

9. Fortsatt forskning 
	  

Det varierande resultatet inom de olika livskvalitetsparametrarna påvisar att mer 
forskning är nödvändig för att avgöra om CBM påverkar livskvaliten. I dagens läge 
finns mer forskning kring hur CBM kan användas som smärtlindring än hur CBM 
påverkar livskvaliteten, vilket leder till att ett starkare resultat kan utläsas angående 
CBM som smärtlindring.  
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