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Jag har sedan slutet på 1970-talet varit intresserad av 

• hur cannabis (cannabinoider) påverkar människans tankeförmåga, 

• samt hur denna effekt bäst kompenseras av behandlaren (kognitiv neuropsykologi). 

Därför har min forskning utgått från behandlarens perspektiv. 

Det har också varit min ambition Det har också varit min ambition 

• att skapa ett rum av kunskap och forskningsrön inom områdena 

• biokemi, 

• neuropsykologi, 

• kognitiv psykologi, 

• socialpsykologi 

• kombinerat med kliniska observationer.



Kognitiva funktioner

Verbal förmåga (språklig förmåga)

Logisk-analytisk förmåga (att dra korrekta slutsatser)

Psykomotilitet (flexibilitet i tanken)

Minnesprocessen Korttids/arbetsminne

Långtidsminne- semantiskt, episodiskt

3



Analytisk-syntesisk förmåga (att sätta samman delar till en 

helhet)
A B C D E

A
B

C D E

Gestaltminne (helhetsminne)

Psykospatial förmåga (att orientera sig i rummet)

Välfungerande Kvalitativ
försämring



DUNEDIN
”Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife”

Cannabisrökning kan sänka IQ och försämra flera hjärnfunktioner.

För de som började röka regelbundet i unga år är negativa påverkan störst. 

Ju mer de rökte, desto mer tapp i intelligens (i snitt tappade de åtta 

punkter på IQ-skalan). 

För hjärnfunktioner har drogen mest negativ inverkan på arbetsminne, 

tankeprocessers hastighet, förmåga att uttrycka sig och tolkning av sinnesuttryck. 



Cannabis use before age 15 and 
subsequent executive  functioning 
BJP 2011, 198:442-447. Maria Alice 
Fontes, Karen I. Bolla, Paulo Jannuzzi 
Cunha, 

Results
The early-onset group showed significantly poorer
performance compared with the controls and the late-onset
group on tasks assessing sustained attention, impulse group on tasks assessing sustained attention, impulse 
control and executive functioning.

Conclusions
Early-onset chronic cannabis users exhibited poorer 
cognitive performance than controls and late-onset users in 
executive functioning. 
Chronic cannabis use, when started before age
15, may have more deleterious effects on neurocognitive
functioning.









Cannabis har vid långvarigt missbruk en negativ effekt på 
hippocampus och amygdala.

(Yücel et al 2008)

Efter 7 dagars kontrollerad abstinens har den högra delen av frontalloben, 
vänster och höger temporallob och cerebellum (lillhjärnan) 
en avvikande funktionsnivå

Efter 28 dagars kontrollerad abstinens har enbart temporala regioner 
och cerebellum en avvikande funktionsnivå.

(Schneider et al, 2008) 

Tonåringar, 16-18 år, visar efter 28 dagars abstinens att de vid uppgifter 
som berör spatialt arbetsminne måste använda alternativa neurala vägar.
Padula et al (2007).



En fMRI studie demonstrerar att cingulate cortex och amygdala 

är hypoaktiverade

indikerande att kroniska cannabismissbrukare 

processar emotionell information 

på ett annat sätt än icke-rökare. 

(Gruber et al., Drug and alcohol dependence, 2009)



Diffusion abnormalities in adolescents and young adults with
a history of heavy cannabis use
Manzar Ashtari et. al (2008)
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Baserat på Brain imaging studier på den växande hjärnan kan man anta att

individer med tungt cannabismissbruk kommer att uppvisa strukturella abnomaliteter i 

de regioner som utvecklas under senadolescensen, speciellt i fronto-temporala de regioner som utvecklas under senadolescensen, speciellt i fronto-temporala 

bindningar.



Slutsatser: 

Forskningsresultat stödjer hypotesen att tungt cannabismissbruk under 

adolescensen kan påverka hjärnans normala mognadsprocess.

vilket också kan förstärkas vid samtidigt alkoholmissbruk.
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Resultaten indikerar att tidig missbruksdebut kan påverka

utvecklingen av de fronto-temporala kretsarna. 

Detta medför störningar i minnessytemet och brister i 

exekutiv och affektiv funktion.



ÖVERVAKNINGS
KAMERA

Adaptation

ÖVERVAKNINGS
KAMERA



Why treatment?
� The chronic influence on the cognitive functions.

� The impact of the increased subjective perception 
as a result of the acute intoxication on the 
emotional system.emotional system.

� The need of professional guidance in the relearning 

process, and regaining and stabilisation of the 

cognitive functioning
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Why treatment?
� Critical examination of the drug-related episodic 

memory.

� Promotion of the psychological maturation.� Promotion of the psychological maturation.

� The need to enhance the social competence and 
orientation to life.

� Compensating for an immature brain development
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Why treatment?
� The causes that lie behind the self-regulating use of 

cannabis.

� Depression and phobic reaction following cessation of � Depression and phobic reaction following cessation of 
cannabis.

� The need to be given proposals.
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Specific thought patterns in chronic cannabis smokers observed during treatment. 
Life Sciences, 56(23/24), 2141-2144.). 

Cannabis har en negativ effekt på den kvalitativa aspekten av kognitiv funktion. 

Lundqvist, T.: A study of the subjects own perception of the reorientation process,
in Lundqvist T.: 

Efter avslutat missbruk sker en omorientering till en förbättrad kvalitativ 
kognitiv funktion. kognitiv funktion. 

Omorienteringsprocessen fokuserar främst på förbättrad funktion 
avseende verbal och logisk-analytisk förmåga samt psykomotilitet, 

Cognitive dysfunctions in chronic cannabis users observed during treatment, 
an integrative approach, Stockholm, Almqvist & Wiksell International; 1995. 



Lundqvist, T. (1995). Chronic cannabis use and sense of coherence. 
Life Sciences, 56(23/24), 2145-2150.

Den försämrade kognitiva funktionen kan antas påverka individens 
omvärldsförståelse negativt, men också individens egna förmåga 
att sträva efter hälsa. 
Det finns också skäl att tro att denna omorientering inte hos alla sker automatiskt, 
utan kräver en kognitivt inriktad behandlingsinsats

Lundqvist, T. Chronic cannabis use and influence on the process of memory. 
Proceedings of 1997 Symposium on the cannabinoids, Atlanta, USA,  June 20-22.

Cannabinoidernas har en negativ inverkan på minnessystemets processer. 

• olika aspekter av drogrelaterad minnesfunktion, 
• såsom svårighet att sortera bort ovidkommande stimuli, 
• bearbetning och lagring av ny information, 
• styrning av fokus i uppmärksamheten, 
• och bristfällig process när det gäller minnet för självkännedom (episodiskt minne). 



Before After

M s M s t

Total 118.20 26.97 141.93 21.13 5.43 ***

Comprehension 3.58 0.89 4.40 0.73 5.56 ***

Manageability 4.45 1.25 5.15 0.76 3.21 **

Meaningfulness 4.29 0.92 5.29 0.94 6.08 ***

Lundqvist, T. Chronic cannabis use and sense of coherence. 
Life Sciences, 56(23/24), 2145-2150.

Meaningfulness 4.29 0.92 5.29 0.94 6.08 ***

First - Second test *  0.05

Total .78 *** **  0.01

Comprehension   .77 *** *** 0.001

Manageability     .74  **

Meaningfulness  .78 ***
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Days drug-free before testing >= 40
Variable Mean Std Dev Mini Maxi N
Total 125.75 26.89 77.00 170.00 20
Comprehension 3.92 .98 2.50 6.10 20
Manageability 4.57 .95 2.80 6.40 20
Meaningfulness 4.64 1.20 2.60 6.10 20
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Cannabis förändrar din förmåga till självkännedom, Cannabis förändrar din förmåga till självkännedom, 
men med behandling kan en sammanhangsbaserad men med behandling kan en sammanhangsbaserad 
självkännedom etableras. självkännedom etableras. 


