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Abstract 

 
The overall purpose of this paper was to critically analyze the legal prerequisites 
for using medical cannabis in Sweden. The legal method and the legal analysis 
method have been the basis for the analysis of current law, regarding medical 
use of cannabis and drug abuse. Current law has been analyzed led by a medical 
approach to clarify the legal and medical meaning of drug abuse.  

The Narcotic Drugs Punishment Act makes no distinction between drug 
abuse and medical use, which means that all forms of use ending up in a drug 
offence. It´s not obvious what constitutes narcotics because the cannabis plant 
is divided into different species and it´s also available in various forms of prepa-
rations. Against this background, the medical usage of cannabis seems to have 
ended up in a legal grey zone. The cannabis preparation called Bediol includes 
whole plant parts of cannabis and is treated as drug abuse according to the law, 
but regarding the legal view of CBD-extract the position is more unclear. The 
prevailing opinion in law cases of today is that CBD-extracts do not constitute 
drugs. The question of cannabis for self-medication has been pointed in NJA 
2017 s. 872, the Supreme Court considers that the medical motive mitigates the 
crime classification and that a medical purpose can cause a situation of emer-
gency. It´s still unclear how the prerequisites “addictive properties” and ”eup-
horic effects” in paragraph 8 in the Narcotic Drugs Punishment Act shall be 
read regarding the occasion of medical use. As long as cannabis is under exten-
sive international control the uncertainty remains about how the prerequisites 
in paragraph 8 in the Narcotic Drugs Punishment Act should be treated in 
relative to the medical motive.  

Furthermore, the study based on the Swedish Medical Products Agency’s de-
cision regarding Bediol and Epidiolex shows that the Medical Products Agency 
has a tolerant attitude towards both cannabis preparations. The study of license 
decisions has also been relevant to clarify the discrepancy between medical use 
and how it´s considered according to the Narcotic Drugs Punishment Act. The 
study demonstrates how the Swedish Medical Products Agency's attitude does 
not always interact with the view of the law. Since the decisions about licenses 
can be seen as an exception to the Narcotic Drugs Punishment Act, there 
should be some sort of consensus in how the preparations should be viewed 
from an authority and law point of view. This to not affect the predictability of 
a drug abuse in respect of the Narcotic Drugs Punishment Act. As the Medical 
Products Agency considers both the medical rudiments and the medical deve-
lopment this should be taken into account in the Narcotic Drugs Punishment 
Act in a more extensive way, to reach some sort of consensus. The national law 
can only be changed in a sharpening direction, which means that a future inter-
national reclassification of cannabis may be considered as a guide in how much 
space the medical motives can be applied in the 8 paragraph in the Narcotic 
Drugs Punishments Act. 





  
 

Sammanfattning 

 
Det övergripande syftet med denna uppsats var att kritiskt analysera de legala 
förutsättningarna för att använda medicinsk cannabis i Sverige. I uppsatsen har 
den rättsdogmatiska och rättsanalytiska metoden legat till grund för analysen av 
gällande rätt avseende medicinskt bruk av cannabis samt narkotikamissbruk. 
Gällande rätt har till viss del analyserats med ledning av en medicinsk infalls-
vinkel för att tydliggöra den juridiska och medicinska innebörden av narkoti-
kamissbruk. 
 Narkotikastrafflagen gör ingen skillnad på narkotikamissbruk och medicinskt 
bruk, vilket resulterar i att alla former av bruk innebär ett narkotikabrott. Då 
cannabisplantan är uppdelad i olika arter och att cannabis finns tillgängligt i 
olika former av preparat, blir det inte helt självklart vad som utgör narkotika. 
Mot denna bakgrund tycks det medicinska bruket hamnat i en rättslig gråzon. 
Preparatet Bediol består av hela cannabisväxtdelar och utgör narkotika i lagens 
mening men vad gäller CBD-extrakt är rättsläget mer oklart. Rådande uppfatt-
ning i rättspraxis är dock att CBD-extrakt inte utgör narkotika. Frågan om can-
nabis i självmedicineringssyfte har behandlats i NJA 2017 s. 872 där Högsta 
domstolen beaktade det medicinska motivet genom mildare brottsrubricering 
och att ett medicinskt syfte kan föranleda en nödsituation. Det kvarstår dock 
oklarhet huruvida rekvisiten ”beroendeframkallande egenskaper” och euforise-
rande effekter” i 8 § narkotikastrafflagen ska beaktas i fråga om ett medicinskt 
bruk. Så länge cannabis står under omfattande internationell kontroll kvarstår 
oklarheten vilken tyngd de medicinska motiven bör tillmätas vid tolkning och 
tillämpning av 8 §.  

Vidare visar den studie som gjorts beträffande Läkemedelsverkets beslut rö-
rande Bediol och Epidiolex att verket har en tolerant inställning gentemot båda 
preparaten. Studien som gjorts av licensbesluten har även varit relevant för att 
tydliggöra diskrepansen som råder mellan medicinskt bruk och hur det betrak-
tas enligt narkotikastrafflagen. Studien påvisar således hur verkets inställning 
inte alltid samverkar med den straffrättsliga synen. Eftersom licensbesluten kan 
ses som ett undantag från narkotikastrafflagen bör det finnas någon form av 
samsyn hur preparaten betraktas ur myndighets respektive straffrättslig synvin-
kel. Detta för att inte påverka förutsebarheten av vad ett missbruk enligt narko-
tikastrafflagen innebär. Då Läkemedelsverket beaktar den medicinska grunden i 
takt med den medicinska utvecklingen bör det för samsynens skull vara relevant 
att den medicinska potentialen beaktas i större utsträckning även vid tillämp-
ning av narkotikastrafflagen. Nationell lag kan enbart utformas i skärpande 
riktning, vilket medför att en internationell framtida omklassificering av canna-
bis får anses vägledande för hur stort utrymme de medicinska motiven kan 
tillmätas vid tillämpning av 8 §.  
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Förkortningar 

 
BrB                 Brottsbalk (1962:700) 

CBD    Cannabidiol   

CND    Commission on Narcotic Drugs (ett FN-organ)  

DSM-5            Amerikanska psykiatriska föreningens diagnossystem 
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HD    Högsta domstolen  

ICD-10 International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems - Tenth Revision 

LMV        Läkemedelsverket 

MS    Multipel skleros  

NSL    Narkotikastrafflag (1968:64)  

THC    Tetrahydrocannabinol  

WHO             Världshälsoorganisationen 

 



  
 
 
 

Begreppsbeskrivning  

 
Bediol – cannabispreparat, vilket består av hela cannabisväxtdelar  
Beroende – kognitiva och psykologiska fenomen samt beteendefenomen som 

utvecklas efter återkommande substansanvändning 
Cannabis – samlingsnamn för psykoaktiva droger, vilka utvinns från plantor i 

växtsläktet cannabis i medicinskt eller i rekreationssyfte 
Cannabisharts – pressad kåda  
CBD – cannabidiol; icke-psykoaktiv substans i cannabis, vilken omfattas av 

läkemedelslagstiftningen  
CBD-olja – oljebaserad CBD-lösning som intas oralt  
DSM-5 – diagnossystem som används inom hälso- och sjukvården vid faststäl-

lande av olika psykiatriska diagnoser  
Enskild licens – licens som tillgodoser behovet av licensläkemedel för en en-

skild patient 
Epidiolex – oljebaserad CBD-lösning som intas oralt  
Epilepsi – sjukdomstillstånd där vissa av hjärnans nervceller är överaktiva, vil-

ket kan orsaka olika typer av anfall/krampanfall 
Extrakt – verksam substans från cannabis i form av lösning  
Farmaceutisk bedömning – bedömning som syftar till att säkerställa att prepara-

tet har en acceptabel kvalitet som läkemedel 
Farmaceut – apotekare/receptarie  
Fysiologilab – En medicinsk serviceenhet till övriga medicinska kliniker, främst 

undersökningar inom ultraljud och EEG (undersökning inom epilepsi).  
Föreskrivare – läkare, vilken författat licensansökan 
ICD-10 – en statistisk klassifikation för översiktliga statistiska sammanställning-

ar och analyser avseende olika sjukdomstillstånd 
Indikation – diagnos/aktuell orsak till licensförskrivandet 
Industrihampa – förädlad gröda med mycket låg halt av narkotikasubstansen 

THC  
Klinisk bedömning – medicinsk bedömning som vidtas av Läkemedelsverket 

för att fastställa om förutsättningarna för licens är uppfyllda i varje enskilt 
fall  

Kognitiv – förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, lösa problem, be-
arbeta information samt förstå samband och planering 

Licensmotivering – Läkemedelsverkets motivering för licens i varje enskilt fall 
Licensläkemedel – läkemedel som tillhandahålls när behovet inte kan tillgodo-

ses genom ett redan godkänt läkemedel i Sverige  
Medicinskt bruk – bruk av cannabis eller cannabispreparat i ett medicinskt syfte  
Medicinsk cannabis – bruk av cannabis, eller extrakt från denna växt, 

som medicin utskrivet av läkare  



  
 
 
 

MS – Multipel skleros; sjukdom i det centrala nervsystemet dvs. hjärnan och 
ryggmärgen. Vanliga symtom är stelhet i muskler, känselbortfall samt pro-
blem med balans och gång 

Narkotikaförteckning I – omfattar ämnen, växtmaterial och svampar som nor-
malt inte har medicinsk användning. Förteckningen har upprättats av Läke-
medelsverket i syfte att ge information om vilka substanser som har narko-
tikaförklarats  

Narkotikaförteckning II – omfattar ämnen, växtmaterial och svampar med 
medicinsk användning. Förteckningen har upprättats av Läkemedelsverket i 
syfte att ge information om vilka substanser som har narkotikaförklarats   

Narkotikamissbruk – innebörden varierar beroende på perspektiv. Ur straff-
rättsligt perspektiv inbegrips även ett medicinskt bruk dvs. alla former av 
bruk utgör ett narkotikamissbruk om det inte skett genom en ordination. Ur 
medicinsk synpunkt beaktas, vid fastställande av missbruksdiagnos, bl.a. fy-
siska och psykiska symtom samt hur individens livssituation påverkas av 
bruket   

Neurologi – behandling av sjukdomar i nervsystemet såsom MS och epilepsi  
Nyansökan – den enskildes första inkomna ansökan avseende ett visst preparat 
Ordination – läkares rekommendation av ett visst läkemedel efter att ha ställt 

diagnos dvs. läkares anvisning till apotek avseende ett specifikt läkemedel 
samt dosering (recept) 

Skadligt bruk – bruk av psykoaktiva substanser på ett sätt som skadar hälsan 
Sativex – ett godkänt läkemedel i Sverige i form av munhålespray, framförallt 

framtagen för indikation MS, bestående av både CBD och THC 
Självmedicinering – medicinering av cannabis utan stöd i läkares ordination 
Spasticitet - Spasticitet innebär bl.a. spända och stela muskler med efterföljande 

svårigheter att styra och utföra viljemässiga rörelser med drabbade kropps-
delar 

Patientpopulation – en patientgrupp inom ett visst område som används för 
statistiska studier  

Psykoaktiv substans – substans som påverkar hjärnans funktion och föranleder  
förändringar i exempelvis individens beteende, medvetande eller uppfattning 
om omvärlden  

THC – tetrahydrocannabinol; psykoaktiv substans i cannabis, vilken omfattas 
av narkotikalagstiftningen  

Tinktur – den alkoholhaltiga vätska som erhålls genom att använda sprit för att 
utvinna ämnen ur en råvara, oftast växter, såsom cannabis  
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1  Inledning  

 

1.1 Bakgrund 

Det medicinska bruket har idag vållat problem i rättstillämpningen med hänsyn 
till det oklara gränsområdet.1 Oklarheten består i att det råder osäkerhet 
huruvida ett visst cannabispreparat ska utgöra narkotika i lagens mening. Likaså 
uppstår oklarhet kring hur de medicinska motiven avseende medicinskt bruk av 
cannabis ska beaktas i rättstillämpningen. Har det medicinska bruket av canna-
bis hamnat i en rättslig gråzon? Bör ett medicinskt bruk likställas med ett straff-
belagt narkotikamissbruk? Det är diskutabelt om narkotikastrafflagen (1968:64), 
(NSL) haft avsedd verkan utan att upprätthålla en gränsdragning mellan medi-
cinskt bruk och narkotikamissbruk.  

 Cannabis har, både nationellt och internationellt, sedan lång tid tillbaka be-
traktats som en nyttoväxt och medicin. Detta synsätt har succesivt förändrats 
då konsumtionen av cannabis idag förknippas med ett samhällsproblem i form 
av sociala och samhällsekonomiska skador.2 Fram till 1900-talets mitt har det i 
Sverige funnits godkända läkemedel, vilka innehållit extrakt av cannabis för att 
inom sjukvården behandla olika sjukdomar.3 År 1945 bildades FN:s narkotika-
kommission (CND), vars huvudsakliga syfte är att avgöra vilka droger som ska 
narkotikaklassas. Opium, heroin, morfin samt kokain var några av de preparat 
som vid denna tid klassificerades som narkotika. Cannabis var i västvärlden 
tämligen okänt vid denna tidpunkt. Detta ändrades dock efter att CND tillhan-
dahållit rapporter från ett antal tredjelandsländer, vilka framhöll cannabis som 
ett stort samhällsproblem. Redan år 1947 vidtog CND en undersökning om 
cannabis medicinska egenskaper. Undersökningen mynnade ut i ett ställningsta-
gande som majoriteten av medlemsländerna var överens om, inklusive Sverige; 
cannabis saknade medicinska egenskaper. Det kom därefter att råda enighet om 

                                                        
1 Se t.ex. NJA 2017 s. 872 och Helsingborgs tingsrätt dom 2018-05-03 i mål B 857-18.  
2 UNF (2016), Drogpolitiskt program – vägen mot en solidarisk och demokratisk väg fri från droger, (WWW). 
Hämtat från UNF, https://www.unf.se/wp-content/uploads/2014/10/Drogpolitiskt-
program.pdf Publicerat den 8 april 2016. Hämtat den 30 jan 2019.  
3 Olsson, Pelle, Cannabis som medicin, historia – politik – forskning. Fri Förlag, 2017, s. 7. 
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att cannabis skulle upphöra som läkemedel. År 1961 fastställdes det i FN:s all-
männa narkotikakonvention (narkotikakonventionen) att även cannabis skulle 
vara en illegal narkotikaklassad drog mot bakgrund av de tidigare inkomna rap-
porterna till CND. Konventionen tillåter dock ett bruk av narkotika inom ra-
men för medicinska och vetenskapliga ändamål. Den fortsatta forskningen, att 
utforska det medicinska värdet av cannabis, har således varit av stor betydelse 
för ett flertal sjukdomstillstånd såsom kronisk smärta, ångest, epilepsi och Alz-
heimers sjukdom.4 Narkotikakonventionen har haft stor betydelse för den 
svenska narkotikapolitikens utveckling och fungerar idag som en norm när det 
gäller förhållningssättet till narkotika, såsom cannabis.5 Den svenska narkotika-
politiken kännetecknas idag av en restriktiv kontrollpolitik på så sätt att lagstift-
ning och olika samhällsorgan har fått en central roll i arbetet med att begränsa 
narkotikans utbredning samt att minska konsumtionen.6  

Synen på cannabis har sedan länge präglats av ideologiska motsättningar. En 
möjlig förklaring är att cannabis både kan vara ett illegalt rusmedel och samti-
digt ingå i ett legalt utskrivet läkemedel. Idag finns det en reglering av narko-
tikaklassade läkemedel dvs. en legal marknad där preparaten kontrolleras med 
hjälp av administrativa åtgärder.7 Mot bakgrund av pågående samhällsdebatt 
angående ökad tillgänglighet för medicinsk cannabis framträder klara fördelar i 
behandlingen för vissa patientgrupper kontra upprätthållandet av en nollvision 
av narkotika i samhället. Det medicinska värdet hos individen är det som får 
vägas mot en restriktiv narkotikapolitik. Ur ett rättsligt perspektiv försätts pati-
enten idag i en situation där patienten inte på ett sedvanligt sätt via vården kan 
få tag på medicinen i Sverige; patienten måste antingen flytta utomlands eller 
vara illegal i sitt brukande i Sverige alternativ leva med sina symtom. Det kan 
ifrågasättas om syftet med narkotikalagstiftningen är att bruk av cannabis i ett 
medicinskt syfte ska likställas med ett straffbart narkotikamissbruk i lagens 
mening.  

 

                                                        
4 Litsfeldt, Lars-Erik, CBD utvinns ur industrihampa – lan bli ett hot mot läkemedelsindustrin. LCHF-
Magasinet, vol. 5, 2018. s. 10.  
5 Olsson, Pelle, Cannabis som medicin, historia – politik – forskning. Fri Förlag, 2017, s. 7. 
6 Goldberg, Ted, Legalisera narkotika? Ett diskussionsunderlag, Academic Publishing of Sweden, 
Solna, 2011, s. 99 och 149.  
7 Ibid., s. 9.  
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1.2 Ämne och problemformulering  

Det förekommer att enskilda individer brukar cannabis i medicinskt syfte, dock 
gör narkotikastrafflagen (1968:64), (NSL) ingen skillnad på narkotikamissbruk 
och medicinskt bruk. Detta resulterar i att även ett medicinskt bruk utgör ett 
narkotikabrott. Idag kan en person dömas för narkotikabrott genom att bruka 
samma medicinska cannabis som är möjligt att få utfärdat via enskild licens. 
Den enskilda licensen avgör således om bruket är legalt eller illegalt. Frågan om 
cannabis i självmedicineringssyfte har bl.a. behandlats i Högsta domstolen 
(HD). Avgörandet signalerar att den medicinska användningen befinner sig i ett 
oklart gränsområde för vad som anses tillåtet respektive otillåtet.8 Det blir mot 
denna bakgrund diskutabelt huruvida narkotikalagstiftningen beträffande inne-
börden av narkotikamissbruk haft avsedd verkan.  

Med missbruk enligt NSL avses ”[…] konsumtion som inte har stöd i en i 
vederbörlig ordning utfärdad ordination.”9 Den juridiska innebörden av be-
greppet missbruk är, som framgår av 1 § st. 1 p. 2 NSL, snäv. Ur ett övergri-
pande medicinskt perspektiv innebär ett missbruk att individen brukar psykoak-
tiva substanser i en utsträckning som skadar den egna hälsan samt påverkar 
individens livssituation.10 Vad som är ett narkotikamissbruk definieras således 
olika ur ett straffrättsligt kontra medicinskt perspektiv. Med grund i ovan kan 
det urskiljas att den juridiska och medicinska termen avseende narkotikamiss-
bruk inte alltid är i samklang. 

Lagstiftaren har, genom en kontrollerad reglering av narkotika samt genom 
systemet för godkännande och licensiering av läkemedel, vidtagit en avvägning 
mellan den enskildes rätt till en effektiv medicinering kontra intresset av en 
kontrollerad narkotikapolitik. Enskild licens kan idag utgöra den enda möjlig-
heten att uppnå maximal effekt för lindring av ett sjukdomstillstånd. Likaså är 
licensförskrivningen den enda möjligheten att på laglig väg bruka medicinsk 
cannabis, vilket idag inte är ett godkänt läkemedel i Sverige. I bedömningen av 
licensansökan värderas risken för missbruk ur ett medicinskt perspektiv. Det är 
diskutabelt om inte den medicinska grunden bör beaktas i större utsträckning 
även vid tillämpningen av NSL.  

Medicinsk användning av cannabis, som icke godkänt läkemedel i Sverige, 
särskiljs idag inte från ett straffbelagt narkotikamissbruk, om inte licens bevil-
jats. Narkotikalagstiftningens innebörd av begreppet narkotikamissbruk resulte-

                                                        
8 NJA 2017 s. 872  
9 Prop. 1982/83:141 s. 15 f. och 33. 
10 ALNA, expert på skadligt bruk i arbetslivet, Skadligt bruk – ett nytt sätt att tänka! (WWW). Häm-
tat från ALNA, https://www.alna.se/skadligt-bruk. Hämtat den 8 mars 2019.  
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rar således i en konflikt där den enskildes medicinska intresse får ge vika för en 
kontrollerad narkotikapolitik. Det är även diskutabelt om lagens innebörd av 
narkotikamissbruk är förenlig med legalitetsprincipen. Detta eftersom innebör-
den av begreppet kan betraktas som diffust, med hänsyn till den oklarhet som 
råder avseende avgränsningen för det straffbara området. Likaså uppstår frågan 
om självmedicinering helt utan rusgivande effekt kan falla in under lagens defi-
nition av narkotikamissbruk.  

1.3 Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med denna uppsats är att kritiskt analysera de legala 
förutsättningarna för att använda medicinsk cannabis i Sverige.  
 

Utifrån det övergripande syftet kan följande frågeställningar preciseras:  
 

• Hur tar sig diskrepansen uttryck beträffande narkotikamissbruk samt 
medicinskt bruk av cannabis?  

• Omfattas medicinsk cannabis av narkotikastrafflagens definition av 
narkotikamissbruk och på vilket sätt?  

• Hur betraktas narkotikamissbruk ur en medicinsk synvinkel samt hur 
ser förhållandet ut till den rättsliga definitionen? 

• Vilka krav ställs idag för att en enskild ska beviljas licens avseende ett 
preparat som innehåller cannabisextrakt eller hela växtdelar?  

• Hur förhåller sig myndighetsbeslut avseende enskild licens till narkoti-
kalagstiftningen och domstolspraxis? 

1.4 Metod och material  

1.4.1 Rättsdogmatisk och rättsanalytisk metod 

Arbetsmetoden i uppsatsen består i huvudsak av att bearbeta traditionella rätts-
källor såsom lag, förarbeten och praxis i syfte att besvara de ställda frågorna i 
inledningen. Detta överensstämmer i stort med den s.k. rättsdogmatiska meto-
den, vilken innebär att gällande rätt beskrivs, systematiseras och tolkas med 
hjälp av de traditionella rättskällorna. Metoden innebär ett vetenskapligt för-
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hållningssätt till ett normativt system. För att ha möjligheten att återge och 
fastställa vad som är gällande rätt måste rättskällorna först tolkas för att sedan 
systematisera gällande rätt bestående av regler, principer, samband m.m. När 
rättskällorna tolkats och gällande rätt fastställts ska resultatet sättas i ett sam-
manhang och där eftersöka korrekta lösningar på det juridiska problemet som 
överensstämmer med systematiken i det normativa systemet.11 Rättsdogmatiken 
kan beskrivas som en analys av det normativa systemet (rättssystemet). Den 
som tillämpar metoden ska således ha förmåga att läsa av och tolka systemet 
samt finna korrekta lösningar som stämmer överens med systematiken inom 
rättssystemet. En och samma metod, avseende juridiska problem, bidrar även 
till att rättssäkerheten upprätthålls.12 Den rättsdogmatiska metoden kan även 
innefatta ett de lege ferenda resonemang i den mån argumentationen är förenlig 
med och har ett samband till utvecklingen av analysen av gällande rätt.13  

Rättsdogmatisk systematik har som utgångspunkt att förhålla sig till rättskäl-
lorna enligt den normhierarki som råder inom det normativa systemet. De trad-
itionella rättskällorna ingår i den rättsdogmatiska metoden men utgör inte själva 
metoden. Det relevanta är hur materialet tolkas och hur tolkningen är under-
byggd. Inom det normativa systemet finns en gemensam föreställning om hur 
rättskällorna ska förhålla sig till varandra och vad som utgör systemenliga (rim-
liga) tolkningar.14 Resultatet av metodanvändningen kan dock variera mot bak-
grund av argumentationen och tolkningen av de källor som används. Det som 
blir avgörande för om tillvägagångssättet kan anses metodenligt och korrekt är 
således argumentationen, de källor används samt hur källorna används.15  

Den rättsanalytiska metoden är mer inkluderande i den bemärkelsen att ana-
lysen kan innefatta alla former av material. Analysen är även friare och rättssy-
stemet betraktas öppet där det inte återfinns enbart ett korrekt svar på juridiska 
problem. Metoden fokuserar på en kritisk analys av rätten såsom exempelvis 
kritiska resonemang avseende prejudikat. Materialets variationsrikedom kan 
skapa en bredare analys med olika infallsvinklar.16 Nedan följer en redogörelse 
för hur den rättsdogmatiska och rättsanalytiska metoden tillämpats i uppsatsen 
samt för det material som uppsatsen bygger på.  
  

                                                        
11 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 4 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2018, 
s. 49 och 78.  
12 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s 1 på s. 4 f.  
13 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 4 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2018, 
s. 49.  
14 Olsen, Lena, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004 s 105 på s. 114 och 119.   
15 Kellgren, Jan, Något om normativa resonemang i rättsdogmatisk forskning, SvJT 2002 s 514 på s. 523. 
16 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 4 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2018, 
s. 40 f.  
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1.4.2  Min arbetsmetod och materialval 

Den rättsdogmatiska och rättsanalytiska metoden har använts i uppsatsen för 
att analysera gällande rätt avseende medicinskt bruk av cannabis samt narkoti-
kamissbruk. I vissa delar av uppsatsen förs en analys ur ett vidare perspektiv i 
linje med den rättsanalytiska metoden. Detta då analysen inte enbart inbegriper 
de traditionella rättskällorna utan även myndighetsbeslut, myndighetsföreskrif-
ter och medicinskt material. Likaså analyseras narkotikalagstiftningens ända-
målsenlighet. Utöver detta genomförs en kritisk analys av prejudikat samt ett 
resonemang de lege ferenda.  

Gällande rätt fastställs genom att lag, förarbeten samt praxis tolkas och un-
dersöks. För att besvara frågan vad som ryms inom den rättsliga definitionen av 
narkotikamissbruk används narkotikalagstiftningen och dess förarbeten för att 
förstå syftet med lagstiftningen. Vidare förs en kritisk analys av prejudicerande 
domar, vilka berör cannabis som självmedicinering i syfte att förstå hur lagstift-
ningen tillämpats och är tänkt att tillämpas i praktiken. I viss mån undersöks 
även underinstansernas resonemang för att uppmärksamma de problem som 
kan uppstå vid tillämpning av den nuvarande regleringen. Gällande rätt har till 
viss del analyserats med ledning av en medicinsk infallsvinkel för att tydliggöra 
den juridiska och medicinska innebörden av narkotikamissbruk.17 Medicinskt 
material har i viss utsträckning använts för att belysa skillnaden mellan medi-
cinskt bruk och straffbelagt narkotikamissbruk. Detta för att påvisa vissa prak-
tiska problem med den nuvarande narkotikalagstiftningen, vilken inte särskiljer 
dessa begrepp. För att kritiskt analysera narkotikalagstiftningen, och dess 
ändamålsenlig, har det varit av vikt att påvisa diskrepansen mellan det medi-
cinska synsättet i förhållande till hur det medicinska bruket och narkotikamiss-
bruket idag hanteras ur ett straffrättsligt perspektiv.  

Enskild licens är i dag den enskildes enda möjlighet för att på laglig väg 
bruka medicinsk cannabis i Sverige. Det har således varit relevant att undersöka 
de grundläggande kraven som Läkemedelsverket (LMV) måste beakta vid en 
licensbedömning. Denna undersökning har gjorts utifrån en rättsdogmatisk 
metod där även övrigt rättsligt relevant material studerats, såsom LMV:s före-
skrifter om licens. Jag har också valt att använda mig av verkets licensbeslut, 
både bifalls- och avslagsbeslut, avseende enskild licens för cannabispreparaten 
Epidiolex och Bediol. Urvalsperioden för besluten har begränsats till 1 juli år 
2018 – 31 december år 2018. Besluten har studerats i relation till lagstiftning 
och verkets föreskrifter om licens för att få en uppfattning kring hur det ser ut i 
praktiken. De cannabispreparat som behandlats i uppsatsen är CBD-olja, 
                                                        
17 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 4 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2018, 
s. 50 f.  
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Epidiolex och Bediol. Då det enbart fanns två licensbeslut totalt, i fråga om 
CBD-olja, bygger studien i denna del på beslut avseende preparatet Epidiolex. 
Enligt uppgift från LMV är CBD-olja enbart ett specifikt varumärke och kan 
således likställas med Epidiolex då cannabispreparaten är likvärdiga innehålls-
mässigt.18 Licensbesluten har sedermera jämförts med domar och befintlig lag-
stiftning för att ge en bild av hur myndighetsbesluten förhåller sig till narkotika-
lagstiftningen och domstolspraxis.  

Statistiska uppgifter för perioden 1 januari år 2017 – 5 april år 2019, avse-
ende antal bifallsbeslut och avslagsbeslut för båda preparaten, har använts som 
en jämförelse med de statistiska uppgifterna från urvalsperioden, 1 juli år 2018 
– 31 december år 2018. Detta i syfte att återge en överblick av statistiken ur ett 
bredare perspektiv. Samtliga avslagsbeslut under perioden 1 januari år 2017 – 5 
april år 2019, avseende båda preparaten, har även begärts ut i syfte att komplet-
tera motiven för avslag och därmed ge en större förståelse för vad som är be-
slutsgrundande vid avslag. De statistiska uppgifterna för perioden år 2017 – 
2019 samt avslagsbesluten under samma tidsperiod har varit relevanta för att 
fastställa verkets förhållningssätt till preparaten och hur förhållningssättet ev. 
förändrats över tid. Dessa uppgifter har även varit av stor betydelse för analys 
och diskussion kring hur förhållandet ser ut mellan licensbeslut, domstolspraxis 
och narkotikalagstiftningen. Analysen innefattar även ett resonemang de lege 
ferenda mot bakgrund av hur Bediol betraktats ur ett myndighets respektive 
straffrättsligt perspektiv.  

1.5  Avgränsning  

Inom ramen för denna uppsats har en begäran lämnats till licensgruppen på 
LMV för att få ut beslut som fattats mellan 1 juli år 2018 – 31 december år 
2018. Urvalet av licensbeslut har begränsats till denna tidsperiod för att göra 
analysen hanterbar. Jag har valt att studera och jämföra preparatet Epidiolex 
som innehåller extrakt av cannabis med preparatet Bediol som innehåller hela 
växtdelar. Dessa två preparat har studerats mot bakgrund av att narkotikalag-
stiftningen är mer restriktiv avseende hela växtdelar från cannabisplantan. Den 
orala cannabislösningen tycks vara mer benägen att hamna i gränszonen för vad 
som anses tillåtet respektive otillåtet.  

                                                        
18 Enligt uppgift vid kontakt med licensgruppen på LMV 5 april år 2019 och jmf beslut Nordic 
Med Can AB 2018-04-04 med Dnr: 6.10.1-2017-042579, s. 4.  
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 En begäran av statistiska uppgifter har gjorts i fråga om antal bifalls- och 
avslagsbeslut för tidsperioden 1 januari år 2017 – 5 april år 2019. Avslagsbeslu-
ten under denna tidsperiod, avseende båda preparaten, har även begärts ut i 
syfte att komplettera motiven för avslag. Denna tidsperiod applicerades då det 
var under denna tidsperiod LMV kunde tillhandahålla beslut.  

1.6  Disposition – en översikt  

Efter det inledande kapitlet till uppsatsen följer kapitel 2, vilket innehåller en 
redogörelse för narkotikamissbruk sett både ur ett medicinskt och ett rättsligt 
perspektiv. Eftersom den straffrättsliga definitionen av narkotikamissbruk är av 
central betydelse för uppsatsen består kapitlet av en övergripande redogörelse 
för det nationella och internationella synsättet gällande narkotikamissbruk. Ka-
pitel 3 belyser narkotikamissbruket och det medicinska brukets olika innebörd 
beroende på vilket perspektiv de betraktas ur. Kapitlet avslutas med en djupare 
analys av problematiken avseende narkotikamissbruk och ett medicinskt bruk, 
vilket även utgör en övergång till kapitel 4 och 5.   

Kapitel 4 behandlar den rättsliga regleringen för licens samt de krav som 
måste beaktas vid en licensbedömning. För att även skildra hur det ser ut i 
praktiken studeras licensbesluten i relation till befintlig lagstiftning och före-
skrifter. Enskild licens kan betraktas som ett undantag från det straffbelagda 
narkotikamissbruket. Mot denna bakgrund är det av betydelse att få kunskap 
kring de krav som ställs vid bedömningen av enskild licens. För att undersöka 
förenligheten mellan myndighetsbesluten (licensbesluten) kommer dessa i kapi-
tel 5 att jämföras med narkotikalagstiftningen och rådande domstolspraxis. I 
kapitel 6, som utgör uppsatsens analysdel, sammanfattas och analyseras resulta-
tet som presenterats i samtliga delar av uppsatsen för att sedermera avslutas 
med en diskussion, vilken knyter ihop uppsatsens samtliga kapitel.  
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2 Narkotikamissbruk – rättsliga och 
medicinska definitioner  

 
 

2.1  Inledning  

Missbruk av narkotika är ett begrepp som har olika betydelse i straffrättsliga 
sammanhang jämfört med exempelvis inom hälso- och sjukvården. I detta kapi-
tel kommer motiven till narkotikalagstiftningen, avseende begreppet missbruk, 
att beskrivas och sättas i ett medicinskt sammanhang. Kapitlet syftar till att 
belysa skillnaderna kring hur olika ett narkotikamissbruk betraktas ur straffrätts-
lig och medicinsk synvinkel. Likaså syftar kapitlet till att belysa den omfattande 
kontroll som cannabis står under internationellt genom FN:s narkotikakonvent-
ioner.  
 Inledningsvis genomförs en översiktlig beskrivning av hur ett narkotika-
missbruk utmålas ur ett medicinskt perspektiv, för att sedan fokusera på hur ett 
narkotikamissbruk betraktas ur straffrättsligt synvinkel, både på nationell och 
internationell nivå.  

2.2  Narkotikamissbruk ur ett medicinskt perspektiv  

Skadligt bruk och beroende är en ny uppdelning av s.k. missbruk av psykoak-
tiva substanser där fokus ligger på individens beteende. Vilket preparat och 
vilken mängd som konsumeras är inte den viktigaste aspekten. Av större bety-
delse är individens beteende dvs. hur beteendet påverkar hälsan, sociala relat-
ioner men även hur individens arbetsgivare påverkas ekonomiskt.19 Begreppet 
missbruk är mer diffust och används till större del i rättsliga sammanhang.20 
Skadligt bruk kan jämföras med något som är glädjefyllt för en individ men där 

                                                        
19 MINI-D 5 Diagnostiska kriterier enligt DSM-5, Cannabisrelaterade syndrom, Pilgrim Press AB, 
Stockholm, 2017, s. 162 och 202 ff.  
20 Johnson, Björn, Metadon på liv och död – en bok om narkomanvård och narkotikapolitik i Sverige. Stu-
dentlitteratur, Lund, 2005, s. 135.  
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bruket har gått till överdrift, såsom exempelvis bruk av läkemedel eller narko-
tika.21 Världshälsoorganisationen (WHO) definierar skadligt bruk på följande 
sätt: ”[…] ett beteende som är skadligt för hälsan, får negativa konsekvenser i 
sociala sammanhang och påverkar ekonomin negativt både på individ-, organi-
sations- och samhällsnivå.”22  

Enligt ICD-10, vilket är ett globalt klassifikationssystem för sjukdomar utgi-
vet av WHO, innebär ett skadligt bruk en repetitiv substansanvändning under 
det senaste året. Detta har framkallat negativa sociala och/eller medicinska 
konsekvenser, enligt särskilda framtagna kriterier. Ett beroende, enligt ICD-10, 
grundar sig i en grupp av fysiologiska, beteendemässiga samt kognitiva fenomen 
där den berörda substansen tillskansas en betydligt högre prioritet av individen i 
förhållande till beteenden vilka tidigare innehaft en större betydelse.23 För att en 
beroendediagnos ska ha möjligheten att fastställas krävs även att minst tre (av 
ett antal listade fysiska, psykiska eller sociala symtom) kan konstateras såsom 
cannabissug, okontrollerat intag, abstinens eller toleransökning. De fysiska sym-
tomen, tolerans och abstinens, vilka är direkt kopplade till ett beroende är såle-
des inte nödvändiga eller tillräckliga för att ett beroende ska ha möjligheten att 
fastställas ur medicinsk synpunkt. Ju fler kriterier som uppfylls desto starkare 
anses beroendet vara. Beroendeforskningen menar att ett beroende består av att 
drogerna tar över hjärnans belöningssystem på så vis att lustkänslor uppstår 
enbart genom bruket av drogen.24   

Amerikanska psykiatriska föreningens diagnossystem (DSM-5) är det andra 
etablerade diagnossystemet, utöver ICD-10, vilken används inom hälso- och 
sjukvården. Missbruksbegreppet har i diagnossystemet DSM-5 delats upp i 
skadligt bruk och beroende.25 DSM-5 innehåller även diagnoser som har en 
direkt koppling till användning av cannabis. Diagnosen cannabisbrukssyndrom 
innebär ett problematiskt bruk av cannabis, vilket i sin tur medför en funkt-
ionsnedsättning för individen när det gäller att hantera exempelvis vardagliga 
situationer. En alternativ problematisk situation innebär att bruket medför li-

                                                        
21 MINI-D 5 Diagnostiska kriterier enligt DSM-5, Cannabisrelaterade syndrom, Pilgrim Press AB, 
Stockholm, 2017, s. 162.  
22 ALNA, expert på skadligt bruk i arbetslivet, Skadligt bruk – ett nytt sätt att tänka! (WWW). Häm-
tat från ALNA, https://www.alna.se/skadligt-bruk. Hämtat den 8 mars 2019.  
23 Franck, Johan, (2019) Narkotikaberoende, diagnostik och behandling, (WWW). Hämtat från Inter-
netmedicin, https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=2260. Publicerat den 26 feb 2019. 
Hämtat den 8 mars 2019.  
24 Johnson, Björn, Metadon på liv och död – en bok om narkomanvård och narkotikapolitik i Sverige. Stu-
dentlitteratur, Lund, 2005, s. 135 f.  
25 MINI-D 5 Diagnostiska kriterier enligt DSM-5, Cannabisrelaterade syndrom, Pilgrim Press AB, 
Stockholm, 2017, s. 162.  
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dande i form av försämrad livskvalitet.26 Cannabisintoxikation är en diagnos 
som kännetecknas av att individen nära i tiden intagit cannabis. Individen ska 
också ha uppvisat problematiska psykologiska förändringar eller beteendeför-
ändringar såsom exempelvis eufori, ångest eller social avskärmning. Dessa för-
ändringar ska ha uppkommit under, eller kort efter, cannabisintaget.27 Cannabi-
sabstinens är benämningen av den tredje diagnosen där det krävs att individen 
upphört med ett dagligt bruk av cannabis som varit långvarigt dvs. ett bruk som 
pågått i flera månader. Det krävs även att minst tre av sju symtom uppkommit 
inom cirka en vecka efter att cannabisbruket upphört och exempel på dessa 
typer av symtom är ångestkänslor, rastlöshet eller kroppsliga symtom. Det krävs 
även att dessa symtom medför försämrad livskvalitet eller försämrat socialt 
samspel, i t.ex. arbetet.28 

2.3  Narkotikamissbruk ur ett rättsligt perspektiv 

2.3.1  Narkotikamissbruk enligt narkotikastrafflagen  

I 1 § NSL ges en beskrivning av de befattningar med narkotika som är straffbe-
lagda. Ett generellt krav som råder för att ett straff ska utdömas enligt bestäm-
melsen är att handlingen begåtts med uppsåt. Av 1 § framgår bl.a. att den som 
olovligen överlåter narkotika, eller framställer narkotika, som är avsedd för 
missbruk gör sig skyldig till narkotikabrott. Enligt förarbetena till bestämmelsen 
avses med missbruk en konsumtion av narkotika som inte har stöd i en korrekt 
utfärdad ordination, 1 § st. 1 p. 2 NSL.29 Vidare framgår att den som innehar, 
brukar, eller tar annan befattning med narkotika kan dömas för narkotikabrott 
enligt 1 § st. 1 p. 6 NSL. Ett grundläggande krav för att straff ska utdömas är att 
hanteringen av narkotika skett på olovlig väg. Ett annat krav som måste vara 
uppfyllt, innan 1 § kan tillämpas, är att den aktuella gärningen avser ett preparat 
eller ämne som utgör narkotika enligt 8 § NSL.30 Cannabis omfattas av definit-
ionen av narkotika och ett innehav, eller annan befattning med cannabis som 
föreskrivs i 1 §, kan således medföra straffrättsliga åtgärder, såsom böter eller 
fängelse beroende på brottets svårighetsgrad i enlighet med 1 § st. 2 NSL och 2-
                                                        
26 MINI-D 5 Diagnostiska kriterier enligt DSM-5, Cannabisrelaterade syndrom, Pilgrim Press AB, 
Stockholm, 2017, s. 201 f.  
27 Ibid., s. 203.  
28 Ibid., s. 204.  
29 Prop. 1982/83:141 s. 15 f. och 33.   
30 Åberg, Kazimir, Narkotikastrafflag (1968:64) 1 §, Lexino 2018-09-13. 



 12  
 
 
 

3 §§ NSL. I 8 § NSL anges vad som avses med narkotika i lagens mening. Det 
ska röra sig om ett läkemedel, hälsofarliga varor eller andra varor som med 
lätthet kan omvandlas till narkotika. Därutöver ska preparatet, eller varan, inne-
hålla beroendeframkallande egenskaper eller euforiska effekter och som med 
anledning därav blir föremål för kontroll enligt den internationella överens-
kommelse som Sverige biträtt, alternativt att regeringen avlagt en förklaring till 
att varan är att anse som narkotika enligt NSL. FN:s narkotikakonvention (SÖ 
1964:59) samt psykotropkonventionen (SÖ 1972:42) är de internationella över-
enskommelser som 8 § NSL tar sikte på.31 Sverige har ratificerat dessa konvent-
ioner vilket medför att Sverige blir bunden till de förklaringar som anges i kon-
ventionerna. Det återfinns således en rad olika förutsättningar som måste vara 
uppfyllda för att användning av ett preparat ska klassificeras som narkotikabrott 
enligt NSL. Nedan redogörs för den rådande kontrollen av cannabis enligt de 
internationella konventionerna. Efterföljande avsnitt behandlar även hur kon-
ventionernas reglering avseende cannabis präglar den nationella lagstiftningen.  

2.3.2  Syftet med narkotika- och psykotropkonventionen  

Psykotropkonventionen och narkotikakonventionen syftar till att begränsa nar-
kotikans utbredning genom att bidra till att narkotika enbart används för medi-
cinska och vetenskapliga ändamål. Likaså är syftet att begränsa skadeeffekterna 
som ett missbruk medför samt att förhindra att missbruk uppstår. I de båda 
FN-konventionerna narkotikaklassas olika varor och substanser. Trots att Sve-
rige är bunden till de förklaringar som anges i konventionerna är det tillåtet att 
nationell lagstiftning utformas i skärpande riktning. I NSL är det således möjligt 
att narkotikaklassa fler ämnen, vilka inte står under konventionernas kontroll, 
för att på nationell nivå strama åt narkotikans utbredning ytterligare. De varor 
och substanser som av regeringen förklarats som narkotika i Sverige återfinns i 
bilaga 1 till förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika, något som 
kommer beröras i nästkommande kapitel.32  

2.3.3  Narkotikamissbruk enligt narkotikakonventionen 

Narkotikakonventionen tar i huvudsak sikte på de klassiska, växtbaserade nar-
kotiska varorna dvs. inte substanser som framställs på teknisk väg. Konvent-
ionen ger ingen förklaring för vad som ska anses utgöra narkotika. Däremot 

                                                        
31 Åberg, Kazimir, Narkotikastrafflag (1968:64) 8 §, Lexino 2018-09-01.  
32 Ibid.  
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upptas i förteckning I de varor (t.ex. cannabis, morfin och opium) med beroen-
deframkallande egenskaper, vilka i sin tur kan bidra till en allvarlig risk för 
missbruk. Förteckning IV innehåller en sammanställning av de i förteckning I 
redan listade varorna, vilka anses mest farliga. De varor som upptas i denna 
förteckning anses ha ett mycket ringa medicinskt värde och vara särskilt skad-
liga, exempelvis så omnämns cannabis i denna förteckning.33 Mot bakgrund av 
att konventionen klassificerar cannabis som ett narkotiskt preparat, vilket står 
under den mest omfattande kontrollen, avspeglas detta i nationell lagstiftning. 
Cannabis bör således, på nationell nivå, hanteras som ett farligt preparat i linje 
med narkotikakonventionen.34 Eftersom narkotikakonventionen inte omfattar 
substanser som framställts på kemisk väg antogs år 1971 den s.k. psykotrop-
konventionen, vilken särskilt behandlar nyare narkotika i form av substanser.  

2.3.4  Narkotikamissbruk enligt psykotropkonventionen 

Psykotropkonventionen kontrollerar i huvudsak syntetiska substanser. Den 
psykoaktiva beståndsdelen i cannabis, THC, klassificeras som narkotika enligt 
psykotropkonventionen. I de fall ett preparat innehåller cannabisämnet THC 
kan det vara fråga om en beredning i psykotropkonventionens mening. Enligt 
artikel 1 f avses med beredning en lösning eller blandning som innehåller minst 
ett psykotropt ämne. Om preparatet utgör en beredning enligt konventionen 
innebär det även att preparatet utgör narkotika enligt 8 § NSL. Detta eftersom 
psykotropkonventionen är en internationell överenskommelse som Sverige 
biträtt, se 8 § p. 1 NSL. I anslutning till detta krävs också att övriga rekvisit i 8 § 
är uppfyllda om preparatet ska utgöra narkotika. Ett cannabispreparat, vilket 
innehåller THC samt utgör en beredning i konventionens mening, klassas som 
narkotika enligt NSL. I vilken förteckning en substans placerats beror på relat-
ionen mellan substansens terapeutiska värde samt risken för folkhälsan. THC 
upptas i förteckning I, vilken omfattar den narkotika med ringa eller utan medi-
cinskt värde. Förteckning I innefattar även substanser som anses ha stor risk att 
missbrukas, vilket i sin tur medför ett stort hot mot folkhälsan. Förteckning IV 
omfattar de substanser som kan missbrukas men där det terapeutiska värdet är 
stort i förhållande till det potentiella hot som substansen medför folkhälsan.35  
   

                                                        
33 Åberg, Kazimir, Narkotikastrafflag (1968:64) 8 §, Lexino 2018-09-01. 
34 Regeringskansliet, Svensk narkotikapolitik – en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och 
jämlik hälsa, (WWW). Hämtat från Regeringskansliet, 
https://www.regeringen.se/contentassets/efbfca69b4d6475b938df329235a1378/rk_21164_bros
chyr_narkotika_a4_sv_3_tillg.pdf Hämtat den 4 april 2019. s. 10. 
35 Åberg, Kazimir, Narkotikastrafflag (1968:64) 8 §, Lexino 2018-09-01. 
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2.3.5  Diskussionen om en internationell omklassificering av 
cannabis  

Som benämndes i avsnitt 2.3.3 är cannabis narkotikaklassat enligt förteckning I 
och IV i narkotikakonventionen. De varor som står under denna klassificering 
kräver den mest omfattande kontrollen, vilket i sin tur leder till ett restriktivt 
förhållningssätt på nationell nivå. WHO:s Expert Committee on Drug Depen-
dence (ECDD) har nyligen framfört en rekommendation om att cannabis ska 
tas bort från förteckning IV. Detta stöds även av WHO:s generaldirektör 
Tedros Adhanom Ghebreyesus.36 Motivet bakom förslaget var att WHO ansåg 
att det fanns cannabisprodukter, vilka förefölls inneha medicinska använd-
ningsområden. En mildare klassificering av cannabis på ett internationellt plan 
kan medföra lättnader i det restriktiva nationella förhållningssättet. Detta då det 
på nationell nivå skulle möjliggöra att en lagstiftning utformas på ett mindre 
stringent sätt.37  
 Rekommendationen från ECDD att omklassificera cannabis från förteck-
ning IV till I skulle innebära en mindre restriktiv kontrollnivå. En omklassifice-
ring skulle även innebära att cannabis går från att betraktas som ett skadligt 
ämne, utan medicinsk användning, till att betraktas som ett ämne med potential 
för medicinsk användning.38 Huruvida en sådan ev. omklassificering skulle vara 
relevant för svensk del återstår att se. I takt med den medicinska utvecklingen 
och LMV:s toleranta förhållningssätt, där den medicinska grunden beaktas i 
licensbedömningen, talar det för att en nationell omklassificering kan bli aktuell 
i framtiden. Dock är Sverige bunden till de förklaringar som anges i konvent-
ionerna, vilket medför att en internationell omklassificering krävs innan det kan 
bli fråga om en förändring av cannabisdefinitionen på nationell nivå.  

                                                        
36 Offentligt brev, daterat 24 jan 2019, skrivet av WHO:s generaldirektör Mr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, skickat till UN generalsekreterare António Manuel de Oliveira Guterres. 
https://www.who.int/medicines/access/controlled-
substances/UNSG_letter_ECDD41_recommendations_cannabis_24Jan19.pdf?ua=1  
37 Brittany Somerset, Sara (2019), Is The World Health Org's Recommendation To Globally Reschedule 
Cannabis Much Ado About Nothing? (WWW). Hämtat från Forbes, 
https://www.forbes.com/sites/sarabrittanysomerset/2019/02/05/is-the-un-world-health-orgs-
recommending-to-globally-reschedule-cannabis-much-ado-about-nothing/#703908751404 Pub-
licerat den 5 feb 2019. Hämtat den 4 april 2019.  
38 Ibid.  
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2.4   Avslutande kommentar 

Narkotikamissbruk ur ett medicinskt perspektiv fokuserar på individens bete-
ende och hur detta missbruk i sin tur medför negativa, fysiska samt psykiska, 
konsekvenser. Dessa negativa aspekter får sedermera även en inverkan på den 
enskilde individens vardagsliv och i det långa loppet livskvaliteten. För att en 
cannabisrelaterad diagnos ska ha möjligheten att fastställas krävs att ett antal 
kriterier uppfylls, vilka kopplas till individens fysiska och psykiska mående samt 
försämrade livskvalitet. Således kan konstateras att det krävs ett flertal tecken 
som måste observeras innan diagnos kan fastställas ur medicinsk synpunkt. 
Beträffande narkotikamissbruk ur ett straffrättsligt perspektiv avses med miss-
bruk all konsumtion av narkotika som inte har stöd i en korrekt tillkommen 
ordination. Ett missbruk enligt NSL innefattar således allt bruk dvs. även ett 
bruk i medicinskt syfte, trots att individens hälsa och livskvalitet inte påverkas 
negativt.  

Mot bakgrund av ett internationellt restriktivt synsätt avseende cannabis 
återspeglas även detta i den straffrättsliga regleringen. I följande kapitel behand-
las bl.a. vad som inryms i den rättsliga definitionen av cannabis samt vad ett 
medicinskt respektive rättsligt bruk av cannabis innebär.   
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3  Medicinskt och rättsligt bruk av cannabis  

 

3.1   Inledning 

Cannabis är idag narkotikaklassat både på nationell och internationell nivå. I 
detta kapitel beskrivs vad som inryms och inte inryms i definitionen av cannabis 
samt vad som menas med medicinskt respektive rättsligt bruk av cannabis. 
Syftet med detta kapitel är att synliggöra den existerande diskrepansen beträf-
fande vad medicinsk användning innebär och vad de rättsliga regelverken och 
dess definition tar sikte på samt att synliggöra hur dessa inte alltid samverkar.  

Kapitlet inleds med en beskrivning av cannabis beståndsdelar och hur can-
nabis definieras ur ett rättsligt perspektiv. Därefter behandlas industrihampans 
användning och hur hampan betraktas ur rättsligt hänseende samt om hampan 
ryms inom cannabisdefinitionen. Kapitlet behandlar även preparaten Bediol 
och CBD-olja (Epidiolex) för att undersöka hur preparaten förhåller sig till 
definitionen av cannabis. Innebörden av ett medicinskt bruk och hur detta be-
traktas ur en rättslig synvinkel kommer utredas och diskuteras djupgående i 
kapitlet samt ställas i relation till befintlig lagstiftning och rättspraxis.   

3.2 Cannabis  

Det kan konstateras att både cannabisväxten och den rusgivande substansen 
THC är klassade som narkotika. Cannabisväxten anses som narkotika enligt 
narkotikakonventionen och den rusgivande substansen THC utgör narkotika 
enligt psykotropkonventionen.39  

Cannabis är ett samlingsnamn för de narkotiska droger som kan utvinnas ur 
växten cannabis sativa.40 Denna växt är uppdelad i olika arter och återfinns i 
förädlade varianter och naturliga arter, såsom cannabis indica. THC-halten kan 
variera beroende på cannabisplantans art, vilket innebär att vissa plantor inne-
håller hög halt CBD och nästintill inget THC medan en annan art kan innehålla 

                                                        
39 Åklagarmyndighetens RättsPM (2016:1), Narkotika – preparatbeskrivning, uppl. 18, 2018, s. 142.  
40 Olsson, Pelle, Marijuana och frihet - fakta och reportage, Fri Förlag, Stockholm, 2010, s. 165.  
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en stor dos THC.41 Cannabis är idag mestadels känt för dess rusgivande samt 
euforiska effekter, vilket framkallas av ämnet THC. Cannabisplantans växtdelar 
innehåller bl.a. ämnena THC och CBD där THC-halten avgör den rusgivande 
effekten. CBD har ingen psykoaktiv effekt såsom THC och orsakar således 
inget rus. Ur läkemedelssynpunkt är båda substanserna, CBD och THC, intres-
santa då det finns stor potential för medicinsk användning var för sig, eller i 
kombination. I ett kombinerat preparat; innehållandes både CBD och THC, 
motverkar CBD de biverkningar som THC kan medföra vid en behandling.42 
 Det är idag uppmärksammat att ämnena i cannabis kan ge lång- och kortsik-
tiga biverkningar i form av exempelvis minnesproblem samt beroendeutveckl-
ing. Mot denna bakgrund klassas cannabis som ett illegalt rusmedel i stora delar 
av världen. Trots denna klassificering bedrivs forskning runt om i världen för 
att undersöka cannabis kemiska inverkan på kroppen och där igenom framställa 
läkemedel för behandling av ett flertal allvarliga sjukdomar.43 
 Cannabis, extrakt av cannabis, cannabisharts samt tinkturer bestående av 
cannabis är idag narkotikaklassat enligt narkotikakonventionen.44 Utöver narko-
tikakonventionens definition av cannabis återfinns ytterligare en definition i 
nationell lagstiftning. 2 § i förordningen om kontroll av narkotika stadgar att de 
substanser som omnämns i förordningens bilaga 1 skall utgöra narkotika enligt 
NSL. Regeringens förordnande i frågan, avseende definitionen av cannabis, 
kommer till uttryck i bilaga 1 där det anges att vid tillämpning av NSL ska med 
cannabis förstås ”[…] de ovanjordiska delarna av varje växt av släktet Cannabis 
(med undantag av frön), från vilka hartset inte blivit extraherat och oavsett 
under vilka benämningar de förekommer.” I bilaga 1 anges även att vid tillämp-
ning av NSL undantas industrihampa från definitionen av cannabis i de fall 
hampan framställts på laglig väg. Det krävs således att hampan är av sådan art 
vilken anses vara berättigad till EU-stöd (direktstöd). Därutöver krävs att od-
lingen sker efter ansökan om direktstöd.45 Sedan år 2004 är industrihampa un-
dantagen den rättsliga definitionen av vad som bör utgöra cannabis enligt NSL. 
Precis som cannabis innehåller industrihampan ämnet THC men i en låg kon-
centration.46   

                                                        
41 Gustavsson, Helena, Så blev cannabis det nya guldet, Svenska Dagbladet. 12 maj 2019, s. 15. 
42 Palmgren, Gorm, Cannabis botar demens, Illustrerad vetenskap, vol. 10, 2017 s. 33. 
43 Ibid., s. 33.  
44 FN:s allmänna narkotikakonvention (SÖ 1964:59 och 1972:41).  
45 Bilaga 1 till förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika.  
46 Åklagarmyndighetens RättsPM (2016:1), Narkotika – preparatbeskrivning, uppl. 18, 2018, s. 142.  
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3.3  Industrihampan – användning och rättslig betydelse 

3.3.1  Innehav inte olagligt  

Industrihampa är en variant av cannabisplantan med ett lågt innehåll av den 
rusgivande substansen THC. Halten är så pass låg att det inte ska vara möjligt 
att använda hampan som ett rusmedel.47 Hampa har odlats i Sverige från 300-
talet e. Kr. Under 1960-talet förbjöds odling av hampa i Sverige med hänsyn till 
den narkotika substansen som återfanns i hampan, vilken ansågs svår att sär-
skilja från rusgivande arter av cannabisplantan.48 Först år 2003 upphävdes detta 
förbud efter en dom i EG-domstolen (nuvarande EU-domstolen); odling av 
industrihampa för jordbruksändamål blev laglig, dock med vissa restriktioner.49 
Den lagligt odlade industrihampan innehåller idag en mycket låg halt av den 
narkotikaklassade substansen THC. I Sverige är det idag möjligt att, på laglig 
väg, odla industrihampa under förutsättning att vissa krav tillgodoses. Ett av 
kraven är att den odlade industrihampan högst får innehålla 0,2 % THC. Detta 
kan jämföras med cannabis som säljs illegalt, vilken kan innehålla omkring 50 % 
THC.50  

Enligt NJA 2007 s. 219 anses det inte vara ett narkotikabrott att inneha in-
dustrihampa som odlats lagligt i Sverige, oavsett dess användningsområde. Av-
görandet från år 2007 behandlade frågan huruvida industrihampa, vilken odlats 
enligt de tillstånd som krävs, kan utgöra narkotikainnehav om någon tillgriper 
industrihampan från odlingen. Riksåklagaren menade att hampans växtdelar 
utgjorde narkotika eftersom undantaget för industrihampa bör tolkas som så att 
det enbart avser den tillåtna befattning som sker inom ramen för odlingen. HD 
konstaterade att industrihampa är undantagen definitionen av cannabis i bilaga 
1 till förordningen om kontroll av narkotika. Vidare anförde HD att ”Bestäm-
melsen har sådan utformning och ordalydelse att det inte däri kan intolkas att 
hampa av detta slag övergår att klassificeras som cannabis vid sådan befattning 
med den som inte kan anses höra till själva odlingen.”51 Avgörandet ger således 
viss vägledning för hur undantaget i bilaga 1 skall tolkas; industrihampa bör inte 
utgöra narkotika oavsett dess form eller användningsområde.  

                                                        
47 Olsson, Pelle, Marijuana och frihet  - fakta och reportage, Fri Förlag, Stockholm, 2010, s. 166 f. 
48 Ivarsson, Jonas (2005), Odlingsbeskrivning för industrihampa, (WWW).  Hämtat från Jordbruksver-
ket, http://www.vaxteko.nu/html/sll/hs_l_lan/utan_serietitel_hs_l_lan/UST05-16/UST05-
16.PDF. Publicerat 2005. Hämtat den 15 feb 2019.   
49 Olsson, Pelle, Marijuana och frihet  - fakta och reportage, Fri Förlag, Stockholm, 2010,  s. 167.  
50 Holmgren, Anders, Hampa och Cannabinoider – höga vågor i debatten. 2000-talets vetenskap, vol. 4, 
2018. s. 9. 
51 NJA 2007 s. 219, femte stycket under p. 2 i Högsta domstolens domskäl.  
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3.3.2 CBD-olja som läkemedel 

Industrihampa används idag vid tillverkningen av CBD. CBD ger i sin tur ef-
fekt på ett flertal svåra sjukdomar såsom exempelvis allvarliga smärttillstånd, 
epilepsi och Multipel skleros (MS).52 Den 3 april år 2018 fattade LMV fyra be-
slut mot enskilda företag att vid vite upphöra med försäljningen av CBD-
produkter, bl.a. CBD-olja. LMV gjorde bedömningen att preparat bestående av 
CBD är att likställa med ett läkemedel, vilka i sin tur omfattas av läkemedelsla-
gen. Eftersom dessa preparat nu klassats som ett läkemedel måste dessa utvär-
deras och godkännas som läkemedel innan försäljning kan ske legalt. Kraven på 
godkännande eller registrering, vilket läkemedelslagen uppställer, resulterade i 
att företagsförsäljningen fick upphöra.53 Ett par av besluten har överklagats till 
förvaltningsrätten, vilken nu har att pröva frågan huruvida CBD-olja ska betrak-
tas som ett läkemedel eller ej. Ett av företagen ansökte om inhibition och fick 
positivt beslut från förvaltningsrätten, vilket resulterade i att försäljningen 
kunde fortgå i väntan på slutgiltigt beslut.54 
 Den amerikanska läkemedelsmyndigheten godkände under juni år 2018 ett 
CBD-baserat läkemedel; Epidiolex, avseende behandling av epilepsi. Detta har 
resulterat i att läkemedelsmyndigheten i EU, i dagsläget, utvärderar huruvida 
Epidiolex bör godkännas som läkemedel i EU och således också Sverige. 
Epidiolex har genomgått kliniska studier där biverkningar kontrollerats och det 
har även genomförts en jämförelse med placebo. CBD som en utvärderad och 
godkänd läkemedelssubstans kan såldes nå Sverige inom en snar framtid.55  
 
 
 
 

                                                        
52 Litsfeldt, Lars-Erik, CBD utvinns ur industrihampa – lan bli ett hot mot läkemedelsindustrin. LCHF-
Magasinet, vol. 5, 2018. s. 10.  
53 Beslut Nordic Med Can AB, 2018-04-04, Dnr: 6.10.1-2017-042579, beslut Nirvara Sweden AB, 
2018-04-04, Dnr: 6.10.1-2017-042581, beslut Curious Oak AB, 2018-04-04, Dnr: 6.10.1-2017-
042576 , beslut Nya Aspens AB, 2018-04-04, Dnr: 6.10.1-2017-042575.  
54 Läkemedelsverket, (2019), Vanliga frågor om CBD, (WWW). Hämtat från Läkemedelsverket, 
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA-SIDOR/Vanliga-fragor-om-CBD/ Senast ändrad den 28 
mars 2019. Hämtat den 4 april 2019. 
55 Kudo, Per, Experter: Läkemedel med omdiskuterat cannabisämne på väg att godkännas, Svenska Dag-
bladet. 12 maj 2019, s. 10 och Gustavsson, Helena, Så blev cannabis det nya guldet, Svenska Dagbla-
det. 12 maj 2019, s. 15.  
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3.3.3  Narkotikaklassningen av CBD-olja  

Med hänsyn till den låga halten THC krävs ett högt intag för att uppnå en 
märkbar euforisk effekt. Mot denna bakgrund har det varit svårt att narkotika-
klassa industrihampa.56 Trots att CBD-produkter nu klassats som ett läkemedel, 
vilka inte får säljas utan tillstånd, är rättsläget oklart huruvida produkterna är att 
likställa med narkotiska preparat.57  

I ett nyligen publicerat pressmeddelande från Åklagarmyndigheten framhöll 
riksåklagaren att HD kan avgöra CBD-oljans framtid.58 Den tilltalade innehade 
fem flaskor CBD-olja med låg THC-halt och friades under år 2018 från ringa 
narkotikabrott i både tingsrätten och hovrätten.59 HD beviljade prövningstill-
stånd i frågan om CBD-olja, vilken innehåller THC och framställts av industri-
hampa, ska utgör narkotika enligt NSL. Inom en snar framtid är det således 
möjligt att fastställa, med prejudicerande verkan, huruvida CBD-olja med sub-
stansen THC ska vara narkotikaklassad eller ej.60  

3.4 Medicinsk cannabis  

Till skillnad från den förädlade industrihampan innehåller cannabis indica, vil-
ken främst går under benämningen medicinsk cannabis, en högre halt THC. 
Det är denna cannabisart som framförallt blivit föremål för den omdebatterade 
utvecklingen av cannabispreparat och medicinska ordinationer världen över.61 
Preparat i form av extrakt, vilket innehåller CBD som aktivt ämne såsom ex-
empelvis CBD-olja kan även gå under benämningen medicinsk cannabis. Detta 
då preparatet framställts av förädlad cannabisplanta, vilken innehåller låg mängd 

                                                        
56 Holmgren, Anders, Hampa och Cannabinoider – höga vågor i debatten. 2000-talets vetenskap, vol. 4, 
2018. s. 9.  
57 Litsfeldt, Lars-Erik, CBD utvinns ur industrihampa – lan bli ett hot mot läkemedelsindustrin. LCHF-
Magasinet, vol. 5, 2018. s. 10.  
58 Trost, Hedvig, Överklagande till Högsta domstolen – fråga om CBD-olja är narkotika, (WWW). Häm-
tat från Åklagarmyndigheten, https://www.aklagare.se/nyheter-
press/pressmeddelanden/?newsId=B1CA8D7C61756DB1 Publicerat den 23 jan 2019. Hämtat 
den 10 feb 2019.  
59 Helsingborgs tingsrätt dom 2018-05-03 i mål B 857-18 och Hovrätten över Skåne och Blekinge 
dom 2018-12-07 i mål B 1693-18.  
60 HD PT mål nr B 177/19 Ringa narkotikabrott och Högsta domstolen – Sveriges domstolar, 
Prövningstillstånd, (WWW). Hämtat från Högsta domstolen, 
http://www.hogstadomstolen.se/Avgoranden/Provningstillstand/2019-02-25-B-177-19/. Häm-
tat den 12 mars 2019.  
61 Palmgren, Gorm, Cannabis botar demens, Illustrerad vetenskap, vol. 10, 2017 s. 31.  
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THC.62 Ordinationer av extrakt av cannabisplantan, eller hela växtdelar, kan i 
vissa länder ske legalt i form av bl.a. kapslar, munspray eller cigaretter.63  
 I Europa blev Tyskland det nionde landet att tillåta läkare att ordinera medi-
cinsk cannabis mot bakgrund av en ny lagstiftning som trädde i kraft i januari år 
2017. Allt fler länder godkänner att cannabisämnen används vid medicinska 
prövningar. De senaste forskningsstudierna visar även att cannabis har en om-
fattande medicinsk potential; cannabis kan vara botemedlet till svåra sjukdomar 
såsom MS, demens och epilepsi. Forskningen går idag mot en utveckling där 
cannabispreparat blir tänkt att bota svåra neurologiska och fysiologiska sjuk-
domar utan en rusgivande effekt. Likaså är det inom forskningen önskvärt att, 
så precist som möjligt, ha möjligheten att kartlägga cannabis aktiva substanser 
så att de kan användas som läkemedel fritt från biverkningar. THC och CBD är 
de två ämnen vilka är mest intressanta för forskningen. THC skapar en rusgi-
vande effekt medan CBD i sin tur motverkar effekterna från THC. Ämnet 
CBD bidrar bl.a. till att motverka muskelkramper vid MS och posttraumatisk 
stress. För cancerpatienter har ämnet THC motverkat illamående medan indivi-
der med allvarliga smärtor har uppnått en positiv effekt genom att inta båda 
ämnena samtidigt.64 
 Flertalet sjuka väljer idag att prova cannabis trots att forskningen bara har 
dokumenterat en liten del av cannabis effekter. De sjukdomstillstånd, vilket det 
idag finns en dokumenterad effekt är följande: Dämpar illamående hos cancer-
patienter, lindrar kronisk smärta, lindrar samt minskar muskelkramper vid MS, 
förbättrad sömn och ökad aptit för äldre samt undernärda.65  

De sjukdomstillstånd där cannabis idag visar lovande resultat: Dämpar ång-
est, motverkar tics vid Tourettes syndrom, hjälper mot posttraumatisk stress 
och motverkar glaukom.66  

Sjukdomstillstånd där forskningen idag håller på att dokumentera är: För-
bättrar Alzheimers sjukdom, lindrar epilepsi och hämmar cancertumörer.67  

Det medicinska bruket av cannabis blir aktuellt då etablerade läkemedel på 
marknaden inte ger den enskilde önskad medicinsk effekt eller då befintliga 
läkemedel anses otillräckliga. Ett bruk av medicinsk cannabis tar sikte på att 
individen behandlas med ett cannabispreparat för att lindra ett sjukdomstill-
stånd. Cannabis kan även brukas i självmedicineringssyfte där individen på egen 

                                                        
62Amar, Mohamed Ben (2006), Cannabinoids in medicine: A review of their therapeutic potential. Journal 
of ethnopharmacology, 105(1-2), 1-25.  
63 Palmgren, Gorm, Cannabis botar demens, Illustrerad vetenskap, vol. 10, 2017 s. 31.  
64 Ibid., s. 33 f.  
65 Ibid., s. 35. 
66 Ibid., s. 35.  
67 Ibid., s. 35.  
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hand använder eller framställer cannabis. Syftet med bruket är i båda fallen 
medicinskt trots de risker och biverkningar ett bruk kan medföra.68  

3.5 Medicinskt bruk av cannabis – missbruk enligt 
narkotikastrafflagen?  

3.5.1  Medicinskt bruk och missbruk  

I narkotikalagstiftningen existerar ingen gränsdragning mellan missbruk och 
medicinskt bruk. Om cannabis (narkotika), såsom föreskrivs i 8 § NSL, brukas 
utan stöd i en i vederbörlig ordning utfärdad ordination utgör det ett missbruk i 
lagens mening, 1 § st. 1 p. 2 NSL.   

För att någon ska dömas för narkotikabrott räcker det inte med att prepara-
tet förklarats som narkotika av regeringen eller att preparatet är narkotikaklassat 
enligt narkotikakonventionen alternativt psykotropkonventionen. För att ansvar 
ska utdömas krävs även, med hänsyn till legalitetsprincipen, att preparatet har 
beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter såsom föreskrivs 
i 8 § NSL. Om dessa förutsättningar inte är uppfyllda torde det inte vara möj-
ligt, med hänsyn till legalitetsprincipen, att dömas till ansvar även om preparatet 
är narkotikaklassat.69 Denna tolkning överensstämmer med synsättet att legali-
tetsprincipen är fundamental inom det svenska rättssystemet; det skall finnas en 
förutsebar gräns mellan det tillåtna respektive otillåtna. Detta medför således att 
straff inte ska utdömas för hantering av ett preparat, vilket inte har de egen-
skaper eller effekter som föreskrivs i 8 § NSL.70  

3.5.2 Medicinskt bruk i ljuset av NJA 2017 s. 872 

3.5.2.1  Sakomständigheterna och Högsta domstolens slutsatser  

Rättsfallet, NJA 2017 s. 872, tydliggör problematiken med rättstillämpningen 
mot bakgrund av det oklara gränsområdet för cannabis som används i medi-
cinskt syfte. I målet behandlades problematiken avseende självmedicinering av 

                                                        
68 Olsson, Pelle, Cannabis som medicin, historia – politik – forskning. Fri Förlag, 2017, s. 21, 29 ff.  
69 Åberg, Kazimir, Narkotikastrafflag (1968:64) 8 §, Lexino 2018-09-01.  
70 Prop. 2010/11:4 s. 44.  
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cannabis i smärtlindringssyfte då sjukvården inte haft möjlighet att erbjuda 
optimal smärtlindring. På egen hand skapade således den tilltalade smärtlindring 
genom att framställa, inneha och använda cannabis. HD konstaterade att syftet 
var att erhålla smärtlindring och inte att uppnå en rusgivande effekt då THC-
halten var låg. Inte heller var syftet att cannabis skulle ha beroendeframkallande 
egenskaper. Enligt den sakkunnige läkaren i målet kunde den höga CBD-halten 
motverka uppkomna biverkningar såsom exempelvis ett beroende. 

Med beaktande av definitionen av missbruk som återfinns i 1 § st. 1 p. 2 
NSL fann HD att narkotikan var avsedd för konsumtion, vilken inte hade stöd i 
läkares ordination. HD framhöll att syftet med konsumtionen inte var att uppnå 
en rusgivande effekt, trots det konstaterades att narkotikan var avsedd för 
missbruk i lagens mening. Den tilltalade dömdes således för ringa narkoti-
kabrott. Han beviljades sedermera enskild licens avseende cannabispreparatet 
Bediol för att på laglig väg bruka cannabis i ett medicinskt syfte.     

HD konstaterade att cannabis inte hade ordinerats av läkare i det enskilda 
fallet. Mot denna bakgrund ansåg domstolen att framställningen av cannabis var 
avsedd för missbruk, vilket i sin tur likställs med ett narkotikabrott i lagens 
mening. Vidare menade domstolen att lagstiftaren redan vidtagit en intresseav-
vägning avseende den enskildes behov av effektiv medicinering kontra en re-
striktiv narkotikalagstiftning. Mot denna bakgrund ansåg HD att ett narkoti-
kabrott som begåtts i ett medicinskt syfte kan enbart i undantagsfall vara för-
svarligt med hänsyn till nödbestämmelsen i 24 kap. 4 § brottsbalken (1962:700), 
(BrB). Narkotikabrottet i detta fall betraktades som ringa bl.a. med hänsyn till 
den låga THC-halten. Likaså betonades att framställningen inte hade ett rusgi-
vande syfte och det medicinska motivet talade också för att brottet var av 
mindre allvarlig karaktär.  

Avgörandet från år 2017 väcker en del frågor, vilka är kopplade till bedöm-
ningen kring vad som utgör narkotika. I följande diskussion ifrågasätts dels om 
det var riktigt att betrakta cannabis som narkotika i det aktuella fallet. Avgöran-
det kommer även att analyseras i ljuset av befintlig lagstiftning och hur domsto-
lar tidigare resonerat beträffande ett medicinskt bruk av cannabis.    

3.5.2.2 Tingsrättens bedömning – ett moraliskt resonemang?  

I NJA 2017 s. 872 ansåg tingsrätten att den tilltalade befunnit sig i en nödsituat-
ion då det var den enda utvägen att leva ett skapligt liv. Tingsrätten menade att 
det inte var fråga om ett narkotikabrott. Rättens ordförande var däremot skilj-
aktig och poängterade nödbestämmelsens restriktivitet samt att det krävs situat-
ioner som innehåller akut fara.  
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 En jämförelse kan göras med domen som meddelades av Nyköpings tings-
rätt 2017-05-02 i mål B 776-17. I detta mål fördes ett liknande resonemang 
avseende nödbestämmelsens tillämplighet i fråga om ett bruk av cannabis i 
medicinskt syfte. Frågan i målet var således om den tilltalade kunde undgå an-
svar med hänsyn till nödbestämmelsen, 24 kap. 4 § BrB. I bedömningen beto-
nade tingsrätten att den tilltalade befunnit sig i en nödsituation och att faran var 
akut med hänsyn till risken för överdos av befintliga smärtstillande preparat. De 
åtgärder som vidtogs kunde inte anses oförsvarliga och den tilltalade dömdes 
således inte för narkotikabrott. Även i detta mål var rättens ordförande skiljakt-
ig eftersom det inte förelegat en sådan akut fara som nödbestämmelsen tar sikte 
på. Målet överklagades till hovrätten och domen meddelades 2017-06-26, i mål 
B 4126-17. Hovrätten konstaterade, likt tingsrättens ordförande, att den tillta-
lade inte befunnit sig i en sådan situation med akut fara som krävs för ett age-
rande i nöd.  

Tingsrätterna tycks i båda målen, med hänsyn till omständigheterna i de en-
skilda fallen, lägga stor vikt vid vad som anses mest moraliskt. Hade inte smär-
tan haft möjligheten att minskas på annat sätt, menade tingsrätterna (förutom 
rättens ordförande som var skiljaktig) att ett bruk av cannabis kunde rättfärdi-
gas. Detta tyder på att frågan är mer komplex ur ett rättsligt perspektiv medan 
det moraliskt tycks vara enklare att rättfärdiga agerandet. Frågan besvarades 
sedermera av Högsta domstolen i NJA 2017 s. 872; ett permanent smärttill-
stånd kan i undantagsfall föranleda en nödsituation.  

3.5.2.3  Några reflektioner om medicinskt bruk i ljuset av     
 NJA 2017 s. 872 

Cannabis är idag narkotikaklassat med undantag för den lagliga industrihampan. 
För att dömas för narkotikabrott enligt 1 § st. 1 p. 2 NSL krävs det att den ifrå-
gavarande handlingen avser ett preparat som utgör narkotika. Jag ställer mig 
frågade till om det i detta fall var möjligt att anse framställningen som narkotika 
med hänsyn till att syftet med odlingen, utöver smärtlindring, var att undvika 
beroendeframkallande egenskaper och rusgivande effekter. För att det ska vara 
fråga om narkotika krävs att preparatet är beroendeframkallande eller rusgi-
vande. Med utgångspunkt i rättssäkerheten räcker det inte med att cannabis av 
regeringen, eller internationella konventioner, klassificerats som narkotika enligt 
8 § NSL. I 2017 års fall upplevde den tilltalade själv inte någon rusgivande ef-
fekt av den cannabissort som odlades. HD ansåg att den rusgivande substansen 
(THC) var ovanligt låg och med begränsade rusgivande egenskaper. Framställ-
ningen ansågs därmed utgöra ett begränsat intresse för den individ som ville 
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uppnå en ruseffekt. Likaså uttryckte den sakkunnige läkaren i målet, med stöd 
av forskning, att en framställning med en högre halt CBD kunde motverka 
vissa biverkningar, såsom exempelvis ett beroende. Det är oklart på vilken 
grund som domstolens uppfattning vilar angående varför framställningen var 
att anse som narkotika i detta fall. Det intressanta för bedömningen, om fram-
ställningen utgör narkotika enligt 8 § NSL, är konkret vad som odlats; är den 
specifika arten beroendeframkallande och om det är möjligt att uppnå ett rus. 
Om framställningen i detta fall medförde att CBD-halten tog ut effekterna från 
den rusgivande substansen THC; att den rusgivande effekten uteblev, hade det 
varit diskutabelt huruvida framställningen kunde likställas med narkotika enligt 
8 § NSL.  

HD konstaterade att mot bakgrund av det medicinska motivet till framställ-
ningen har det inte varit fråga om en framställning i rusgivande syfte. Avseende 
ett narkotikamissbruk enligt 1 § st. 1 p. 2 NSL krävs att framställningen även 
utgör narkotika enligt 8 § NSL. Därmed är plantans beroendeframkallande 
egenskaper och rusgivande effekter i sig avgörande för om framställningen är 
att anse som narkotika eller ej. Om en framställning av cannabis inte har bero-
endeframkallande egenskaper eller rusgivande effekter går det emot legalitets-
principen att narkotikaklassa preparatet, då de egenskaper och effekter som 
föreskrivs i 8 § NSL inte är uppfyllda.71  

Den svenska narkotikalagstiftningen präglas av ett restriktivt synsätt, vilket 
möjligtvis kan ha inverkat på narkotikabedömningen enligt 8 § NSL. Lagstift-
ningen är tydlig med att det inte är tillåtet att själv experimentera eller odla fram 
något på egen hand, inte heller i ett medicinskt syfte, utan det ska finnas en 
vetenskaplig grund för de mediciner som används. HD framhöll i sitt resone-
mang den intresseavvägning som lagstiftaren vidtagit; kontrollerad reglering av 
narkotika och ett system med licensförskrivning samt godkännande av läkeme-
del kontra en effektiv medicinering för den enskilde. I det fall domstolen hade 
gått emot lagstiftarens synsätt, genom en mer tolerant tolkning av rekvisiten i 8 
§ NSL, förutsågs möjligtvis en risk att avgörandet skulle få prejudicerande ver-
kan. Detta i sin tur skulle potentiellt leda till fler överklaganden avseende vad 
som bör utgöra narkotika. Om framställningen av cannabis i 2017 års fall inte 
klassats som narkotika skulle frågan angående legalisering av cannabis för medi-
cinskt bruk möjligtvis ställts på sin spets. Det är diskutabelt huruvida en sådan 
tolkning hade varit förenlig med den internationella kontrollen av cannabis och 
den intresseavvägning som lagstiftaren redan vidtagit på nationell nivå. I de fall 
HD inte hade haft ett restriktivt förhållningssätt kanske det hade blivit en dörr-
öppnare till en liberalisering och legalisering av cannabis, vilket i sig inte skulle 

                                                        
71 Prop. 2010/11:4 s. 44. 
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vara förenligt med den restriktiva narkotikapolitiken samt den internationella 
kontrollen.  

2017 års fall tyder på att kronisk smärta, intresset av att vara fri från smärta, i 
undantagsfall kan föranleda att en nödsituation enligt 24 kap. 4 § BrB. HD slog 
fast att den tilltalade befunnit sig i en nödsituation men det gav honom ändå 
inte rätt att bruka cannabis med hänsyn till den intresseavvägning som vidtagits 
av lagstiftaren. Att HD satte en mildare brottsrubricering ger en viss anvisning 
om att självmedicinering av cannabis kan resultera i ett lindrigare straff eller 
kanske en friande dom om rekvisiten för en nödsituation är uppfyllda. I be-
dömningen av brottets svårighetsgrad tycks domstolen ha fäst vikt vid det me-
dicinska motivet och skiljt detta från ett traditionellt narkotikamissbruk, vilket i 
regel är av en mer allvarlig karaktär. I fråga om ett medicinskt bruk kvarstår 
dock oklarhet avseende vilken genomslagskraft de medicinska motiven ska 
tillmätas vid tolkning av rekvisiten ”beroendeframkallande egenskaper” och 
”euforiserande effekter” i 8 § NSL.  

3.5.3 Bediol – narkotika eller inte? 

3.5.3.1 Ett uppmärksammat cannabispreparat 

”Förskrivningen av cannabispreparat ökar”72 
”Domstol i Uppsala säger ja till cannabis som medicin”73 

”Marijuana för första gången godkänt som licensläkemedel”74 
”Ny licens för medicinsk marijuana beviljad i Sverige”75 

”Därför lät jag tullen ta mig med cannabis”76 

                                                        
72 Wingren, Jens (2019), Förskrivningen av cannabispreparat ökar, (WWW). Hämtat från Accent, 
http://www.accentmagasin.se/politik/forskrivningen-av-cannabispreparat-okar/ Publicerat den 
28 februari 2019. Hämtat den 5 maj 2019.  
73 Wolters, Staffan (2018), Domstol i Uppsala säger ja till cannabis som medicin, (WWW). Hämtat från 
Upsala nya tidning, https://www.unt.se/nyheter/uppsala/domstol-i-uppsala-sager-ja-till-
cannabis-som-medicin-5034050.aspx Publicerat den 30 juli 2018. Hämtat den 5 maj 2019.  
74 Olsson, Anders (2017), Marijuana för första gången godkänt som licensläkemedel, (WWW). Hämtat 
från Vårdfokus, https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/februari/marijuana-for-forsta-
gangen-godkant-som-licenslakemedel/ Publicerat den 13 feb 2017. Hämtat den 5 maj 2019.  
75 Majlard Jan (2017), Ny licens för medicinsk marijuana beviljad i Sverige, (WWW). Hämtat från 
Svenska dagbladet, https://www.svd.se/ny-licens-for-medicinsk-marijuana-beviljad-i-sverige 
Publicerat den 1 maj 2017. Hämtat den 5 maj 2019.  
76 Hultling, Claes (2016), Därför lät jag tullen ta mig med cannabis, (WWW). Hämtat från Aftonbladet 
debatt, https://www.aftonbladet.se/debatt/a/rLezye/darfor-lat-jag-tullen-ta-mig-med-cannabis 
Publicerat den 30 april 2016. Hämtat den 5 maj 2019.  
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Ovanstående är exempel på några rubriker som framkommit i den massmediala 
debatten avseende medicinsk cannabis. Samtliga rubriker har en sak gemen-
samt, nämligen att artiklarna tar sikte på preparatet Bediol. Det kan konstateras 
att ett särskilt preparat som framställts av cannabisplantan och som fått stor 
uppmärksamhet i debatten om medicinsk cannabis är just Bediol. Preparatet 
Bediol har varit relevant att behandla i denna uppsats eftersom det tycks likstäl-
las med den rättsliga definitionen av cannabis. Relevansen blir tydlig för studien 
främst avseende licensbesluten där myndighetsbeslutens förenlighet med den 
straffrättsliga synen på cannabispreparatet analyseras och diskuteras i kapitel 5.  

Cannabisplantan innehåller ett antal olika ämnen varav två är CBD och 
THC. Den rusgivande substansen THC är narkotikaklassad och omfattas av 
NSL.77 Bediol är ett cannabispreparat bestående av en THC-halt på 6.3 % och 
CBD 8 %. Preparatet intas oralt i kapselform och innehåller hela växtdelar från 
cannabisplantan. Bediol är en naturlig produkt där preparatet inte är framställt 
på kemisk väg utan hela innehållet från cannabisplantan har använts och pake-
terats i kapselform.78 Cannabispreparat och läkemedel vilka innehåller cannabis-
extrakt eller syntetisk cannabis omfattas av den svenska narkotikaförteckningen 
II dvs. ämnen med medicinsk användning. Ett preparat som består av hela 
växtdelar från cannabisplantan tillhör istället narkotikaförteckning I då växtde-
larna omfattas av denna förteckning dvs. ämnen som saknar medicinsk an-
vändning. Bediol är inte ett godkänt läkemedel i Sverige men genom systemet 
för licensförskrivning kan det i vissa fall vara möjligt att bruka preparatet om 
licens beviljats av LMV.79  

3.5.3.2  Sambandet mellan Bediol och självmedicinering av cannabis 

Under år 2018 avgjordes de första målen i förvaltningsrätten i Uppsala angå-
ende överklagade licensbeslut avseende Bediol. Totalt var det sex beslut, för-
valtningsrätten avslog överklagandet i fem fall men i ett fall gick domstolen 
emot LMV och beviljade enskild licens.80 I hälften av målen framkom att can-

                                                        
77 Läkemedelsverket, (2019), Vanliga frågor om CBD, (WWW). Hämtat från Läkemedelsverket, 
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA-SIDOR/Vanliga-fragor-om-CBD/ Senast ändrad den 28 
mars 2019. Hämtat den 4 april 2019. 
78 Bedrocan, Cannabis Flos, (WWW). Hämtat från Bedrocan, https://bedrocan.com/products-
services/healthcare/prescribing-cannabis/ Hämtat den 3 april 2019.  
79 LVFS 2011:10, Läkemedelverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika, s. 1. Och Läkemedels-
verket (2016), Användning av cannabis i läkemedel, (WWW). Hämtat från Läkemedelsverket, 
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Att-anvanda-lakemedel/Narkotikaklassade-
lakemedel/Cannabis/ Publicerat den 15 nov 2016. Hämtat den 3 april 2019.  
80 Förvaltningsrätten i Uppsala dom 2018-05-22 i mål B 2204-17, Förvaltningsrätten i Uppsala 
dom 2018-01-19 i mål B 1850-17 E, Förvaltningsrätten i Uppsala dom 2018-05-22 i mål B 2996-
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nabis använts i självmedicineringssyfte. I det första målet nämns att klaganden 
tidigare fått medicinsk cannabis utskrivet av läkare i Holland för att behandla 
smärta, vilket hade medfört positiva effekter. Mot denna bakgrund hade kla-
ganden fortsatt införskaffa cannabis illegalt, vilket resulterat i ett brottsligt för-
farande. Läkaren framförde att cannabis har en dokumenterad effekt på kronisk 
smärta och att preparat, vilka innehåller extrakt av cannabis (Sativex) inte har 
samma effekt som medicinsk cannabis i blomform (Bediol).81 I det andra målet 
anförde klaganden att denne använt cannabis genom rökning för att lindra pro-
blem relaterade till bl.a. psykisk ohälsa och Asperger där bruket av cannabis 
föranledde en markant förändring i positiv riktning. Det ansågs möjligt att pre-
paratet Bediol kunde motsvara det nuvarande intaget med samma effekt.82 I det 
tredje målet hade klaganden använt medicinsk cannabis (Bediol) i tio år i USA. 
Bediol skrevs ut för sömnbesvär, smärta och ätstörning. Preparatet fungerade 
utmärkt och klaganden menade att licensen skulle göra det möjligt att erhålla 
cannabisbehandling utan att ständigt känna sig som kriminell.83 Likaså var det i 
NJA 2017 s. 872 fråga om cannabis i självmedicineringssyfte där den tilltalade 
sedermera beviljades enskild licens avseende cannabispreparatet Bediol. Dessa 
tre domar från förvaltningsrätten, samt avgörandet från HD år 2017, tyder på 
att det finns ett samband mellan cannabis som självmedicinering och preparatet 
Bediol. Valet att självmedicinera med cannabis tycks ge liknande effekt som 
preparatet Bediol. Detta väcker frågan om Bediol kan falla in under den rättsliga 
definitionen av cannabis.  

3.5.3.3  Omfattas Bediol av den rättsliga definitionen av cannabis? 

I bilaga 1 till förordningen om kontroll av narkotika anges att vid tillämpning av 
NSL ska med cannabis förstås ”[…] de ovanjordiska delarna av varje växt av 
släktet Cannabis (med undantag av från), från vilka hartset inte blivit extraherat 
och oavsett under vilka benämningar de förekommer.” Mot bakgrund av detta 
stadgande är det möjligt att konstatera att Bediol omfattas av definitionen av 
cannabis vid tillämpning av NSL eftersom preparatet består av hela växtdelar 
(blommor). Huruvida Bediol är att anse som narkotika enligt 8 § NSL beror 
även på dess beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter i 
varje enskilt fall. De två nyssnämnda rekvisiten blir således avgörande eftersom 
cannabis redan är föremål för kontroll enligt narkotikakonventionen och att 
                                                                                                                                  
17, Förvaltningsrätten i Uppsala dom 2018-05-22 i mål 5441-17, Förvaltningsrätten i Uppsala 
dom 2018-05-22 i mål 4289-17 och Förvaltningsrätten i Uppsala dom 2018-05-22 i mål B 331-18.   
81 Förvaltningsrätten i Uppsala dom 2018-05-22 i mål B 2204-17, s. 3.  
82 Förvaltningsrätten i Uppsala dom 2018-05-22 i mål B 5441-17, s. 2.  
83 Förvaltningsrätten i Uppsala dom 2018-05-22 i mål B 4289-17, s. 2.  
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cannabis av regeringen förklarats som narkotika enligt NSL. Det finns ingen 
rättspraxis som behandlat den specifika frågan om just Bediol anse vara narko-
tika. Med hänsyn till att Bediol omfattas av narkotikaförteckning I och att can-
nabis klassas som narkotika enligt narkotikakonventionen samt NSL talar det 
för att rättspraxis i denna fråga är av mindre betydelse. Bediol som brukas utan 
tillstånd skulle i straffrättsligt hänseende potentiellt likställas med ett illegalt 
innehav och bruk av cannabis. En parallell kan dras till NJA 2017 s. 872 där 
cannabis med låg THC-halt hade framställts i medicinskt syfte. Om någon olov-
ligen innehar eller brukar narkotika utgör det ett narkotikabrott enligt 1 § st. 1 
p. 6 NSL. Trots att den rusgivande effekten var nästintill obefintlig dömdes den 
tilltalade i 2017 års fall för ringa narkotikabrott med hänsyn till att cannabis inte 
hade ordinerats av läkare i vederbörlig ordning, 1 § st. 1 p. 2 NSL.  

Bediol som innehåller en relativt hög nivå av THC i förhållande till CBD be-
traktats troligtvis som ett innehav eller bruk av narkotika i lagens mening om 
preparatet innehas eller brukas utan tillstånd. Olovligt innehav och bruk av 
narkotika är straffbart enligt 1 § st. 1 p. 6 NSL. Med innehav förstås att en per-
son har narkotikan i sin besittning och att personen har en faktisk möjlighet att 
råda över narkotikan. Bestämmelsen tar även sikte på själv bruket av narkotika, 
där bruket anses utgöra befattning med narkotika.84   

3.5.4 CBD-olja – narkotika eller inte? 

3.5.4.1 Låga halter av THC 

Till skillnad från Bediol som innehåller hela växtdelar från cannabisplantan i 
kapselform består CBD-olja av extrakt i form av en oral lösning, vilken innehål-
ler CBD som aktivt ämne. Rättsläget beträffande Bediol och cannabisdefinit-
ionen är som redogjorts för i avsnitt 3.5.3.3 klar, medan den orala lösningen 
tycks hamna i gränslandet för vad som bör utgör narkotika eller ej. Mot denna 
bakgrund anses den orala lösningen vara av intresse för uppsatsen och likaså för 
den kommande studien av licensbeslut. Detta eftersom Bediol och CBD-olja 
betraktas olika ur straffrättsligt hänseende.  

CBD-olja utvinns ur industrihampa och kan även innehålla en låg dos THC. 
CBD omfattas av läkemedelslagstiftningen medan THC är narkotikaklassat och 
omfattas av NSL. Rättsläget är i dagsläget oklart huruvida CBD-olja som inne-

                                                        
84 Åberg, Kazimir, Narkotikastrafflag (1968:64) 1 § st. 1 p. 6 NSL, Lexino 2018-09-13.  
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håller låg halt THC ska betraktas som narkotika.85 Som redogjorts för i avsnitt 
3.2 och 3.3 är industrihampa undantagen definitionen av cannabis och utgör 
därmed inte narkotika. Detta väcker frågan om CBD-olja, vilken tillverkats av 
industrihampa och innehåller låg halt THC bör utgöra narkotika. Som behand-
lats i avsnitt 3.3.1 ger NJA 2007 s. 219 viss vägledning kring hur undantaget 
avseende industrihampa bör tolkas. Avgörandet tyder på att industrihampa inte 
bör utgöra narkotika oavsett dess form eller användningsområde. Denna tolk-
ning medför i sin tur att CBD-olja (och inte enbart växten) träffas av undanta-
get i bilaga 1 till förordningen om kontroll av narkotika. Detta i sin tur innebär 
att extrakt av industrihampa, såsom CBD-olja, inte bör betraktas som narkotika 
enligt NSL. Trots detta prejudikat finns vissa meningsskiljaktigheter inom dom-
stolsväsendet för hur undantaget bör tolkas, något som behandlas i de efterföl-
jande avsnitten.  

3.5.4.2 Domen som gav upphov till frågan om CBD-olja bör 
utgöra narkotika 

Helsingborgs tingsrätt, dom 2018-05-03 i mål B 857-18, ansåg att CBD-olja inte 
kunde utgöra narkotika bl.a. med hänsyn till legalitetsprincipen; avgränsningen 
av det straffbara området tycktes vara för oklar. Åklagaren i målet menade där-
emot att CBD-olja innehåller narkotika med hänsyn till att oljan utgör en be-
redning i psykotropkonventionens mening då den innehåller THC. Enligt arti-
kel 1 f psykotropkonventionen avses med beredning: Varje lösning eller bland-
ning, oavsett dess fysikaliska tillstånd, vari ett eller flera psykotropiska ämnen 
ingår. En sådan beredning som avses i konventionen utgör narkotika enligt 8 § 
NSL. THC utgör ett psykotropt ämne och är en substans som omfattas av psy-
kotropkonventionen.  

I bedömningen betonade tingsrätten vikten av att legalitetsprincipen upp-
rätthålls. Domstolen anförde att HD i ett flertal rättsfall, exempelvis NJA 2014 
s. 259, konstaterat att det krävs att det straffbara området avgränsas klart och 
tydligt för att det ska vara möjligt att tillgodose kraven på rättssäkerhet och 
förutsebarhet. Enligt tingsrättens bedömning, som även hovrätten anslöt sig till, 
vägs legalitetsprincipen in. För att inte legalitetsprincipen ska sättas åt sidan 
ansåg tingsrätten att en olja som utvinns ur industrihampa inte utgör narkotika 
eftersom industrihampa undantagits definitionen av cannabis enligt bilaga 1 till 

                                                        
85 Läkemedelsverket, (2019), Vanliga frågor om CBD, (WWW). Hämtat från Läkemedelsverket, 
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA-SIDOR/Vanliga-fragor-om-CBD/ Senast ändrad den 28 
mars 2019. Hämtat den 4 april 2019.  
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förordningen om kontroll av narkotika.86 I 2014 års fall konstaterade HD att en 
beredning, i form av en lösning eller blandning, vilken innehåller psykotropa 
ämnen kan utgöra narkotika. Tingsrätten i mål B 857-18 ansåg att oljan utgjorde 
en beredning i psykotropkonventionens mening eftersom oljan innehöll THC. 
Trots detta konstaterande tingsrätten att legalitetsprincipen vägde tyngre ef-
tersom de straffbara gränserna för den undantagna industrihampan inte var 
tillräckligt tydliga. Tingsrätten menade att det inte skulle vara förenligt med 
legalitetsprincipen att anse en beredningsprodukt vara narkotika eftersom den 
inte visats innehålla en högre halt THC än den lagligt odlade industrihampan.  
 Målet överklagades till hovrätten. Hovrätten över Skåne och Blekinge, där 
domen meddelades 2018-12-07 i mål B 1693-18, anslöt sig till tingsrättens be-
dömning och den överklagade domen fastställdes utan ändring. Målet överkla-
gades till HD av riksåklagaren och prövningstillstånd är beviljat.87   

3.5.4.3  Hovrättspraxis – synen på CBD-olja 

I mål B 857-18, vilket behandlades i ovan avsnitt 3.5.4.2, hänvisade tingsrätten 
till tre olika avgöranden. Hovrätten över Skåne och Blekinge ansåg att CBD-
olja utgjorde narkotika.88 Svea hovrätt samt Göta hovrätt konstaterade däremot 
att CBD-olja inte utgjorde narkotika.89 I de två hovrättsavgöranden vilka ansåg 
att CBD-olja inte utgjorde narkotika fanns en gemensam nämnare, nämligen att 
personerna brukat CBD-olja i medicinskt syfte. I målet där CBD-oljan betrak-
tades som narkotika fanns det istället ett vinstintresse genom att överlåta oljan 
vidare. I detta avgörande konstaterade hovrätten att CBD-extraktet utgjorde 
narkotika enligt NSL oavsett att THC-halten understeg 0,2 %. Den omständig-
heten att preparatet framställts av lagligt odlad industrihampa saknade även 
betydelse. Domstolen tycks således ha fäst avgörande vikt vid att undantaget 
för industrihampa inte uttryckligen omfattar extrakt av hampan. Dessa tre av-
göranden ligger till grund för att jag ställer mig frågande till om de medicinska 
motiven för bruk av CBD-olja kan ha en betydelse för vilket utfall ett avgö-
rande får. Vidare, om det medicinska bruket kan få betydelse för bedömningen 

                                                        
86 Helsingborgs tingsrätt dom 2018-05-03 i mål B 857-18 och Hovrätten över Skåne och Blekinge 
dom 2018-12-07 i mål B 1693-18.  
87 HD PT mål nr B 177/19 Ringa narkotikabrott och Högsta domstolen – Sveriges domstolar, 
Prövningstillstånd, (WWW). Hämtat från Högsta domstolen, 
http://www.hogstadomstolen.se/Avgoranden/Provningstillstand/2019-02-25-B-177-19/. Häm-
tat den 12 mars 2019.  
88 Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2017-04-10 i mål B 155-17.  
89 Svea hovrätt dom 2016-12-22 i mål B 9186-16 och Göta hovrätt dom 2016-11-04 i mål B 585-
16.  
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och argumentationen med hänsyn till vilka intressen som moraliskt kan anses 
mer acceptabla eller skyddsvärda.90 

Frågan om CBD-olja som innehåller låg dos THC bör utgöra narkotika en-
ligt NSL har inte prövats i högsta instans. Från maj år 2016 fram tills idag (mars 
2019) har denna fråga behandlats ett antal gånger i hovrätterna. Innan denna 
fråga kom upp till hovrätten hade underinstanserna kommit till olika slutsatser 
huruvida extraktet bör utgöra narkotika eller ej. Exempelvis fann Eksjö tingsrätt 
i mål B 1441-15 att CBD-olja utgjorde narkotika oaktat att framställningen 
gjordes av industrihampa.91 Norrköpings tingsrätt i mål B 584-16 ansåg däremot 
att CBD-oljan inte utgjorde narkotika just med hänsyn till att oljan utvunnits ur 
industrihampa, vilken är undantagen cannabisdefinitionen.92 Domen som med-
delades av Eksjö tingsrätt överklagades sedermera till hovrätten som friade den 
tilltalade från narkotikabrott.93  

Ett flertal hovrättsavgöranden94 har mot bakgrund av NJA 2007 s. 219 kon-
staterat att CBD-olja inte utgör narkotika då industrihampa är undantagen defi-
nitionen av cannabis enligt bilaga 1 till förordningen om kontroll av narkotika. 
2007 års fall tydliggör att det, med hänsyn till ordalydelsen, inte är möjligt att 
tolka att industrihampan övergår att betraktas som cannabis vid en hantering 
som inte är att hänföra till själva odlingen. Mot bakgrund av nyssnämnda dom 
från HD har hovrätterna således gjort bedömningen att CBD-olja inte kan an-
ses som narkotika enbart på den grund att oljan innehåller THC.  

Ett avgörande där frågan diskuterats ingående är i Hovrätten för Västra Sve-
rige, dom 2018-05-07 i mål B 4949-17. Hovrätten menade att det utifrån orda-
lydelsen var möjligt att tolka undantaget för industrihampa på så sätt att enbart 
växten faller utanför definitionen av cannabis. Medan en bearbetning av växten, 
såsom CBD-olja, utgör cannabis (narkotika). Hovrätten gjorde i detta fall, med 
en lexikalisk tolkning av undantaget, skillnad på växten och den produkt som 
uppstått genom en bearbetning. Bearbetningen av industrihampan för att fram-
ställa CBD-olja kan, enligt hovrättens mening, även ses som en beredning enligt 
artikel 1 f psykotropkonventionen eftersom oljan innehåller ämnet THC. En 
sådan tolkning talar för att CBD-olja likställs med en beredning och på denna 

                                                        
90 Jmf ovan diskussion i avsnitt 3.5.2.2 – tingsrätten i NJA 2017 s. 872 och Nyköpings tingsrätt, 
dom 2017-05-02 i mål B 776-17. I korthet, rättens ordförande var skiljaktig i båda målen men där 
utfallet ändå blev att det medicinska bruket av cannabis rättfärdigades, med vad som kan tyckas 
ett moraliskt resonemang.  
91 Eksjö tingsrätt dom 2016-02-02 i mål B 1441-15.  
92 Norrköpings tingsrätt dom 2016-04-20 i mål B 584-16. 
93 Göta hovrätt dom 2016-11-04 i mål B 585-16. 
94 Göta hovrätt dom 2018-03-23 i mål B 3480-17, Hovrätten för västra Sverige dom 2018-05-14 i 
mål B 5342-17, Hovrätten för nedre Norrland dom 2016-05-25 i mål B 1211-15, Göta hovrätt 
dom 2016-11-04 i mål B 585-16 och Svea hovrätt dom 2016-12-22 i mål B 9186-16.  
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grund utgör narkotika enligt NSL. Därefter betonade hovrätten syftet med 
framställningen av CBD-olja. Domstolen menade att den låga dosen THC som 
återfinns i CBD-olja är en oundviklig biprodukt och ämnet THC är inget som 
eftersträvas i tillverkningen. Precis som i ett flertal andra hovrättsavgöranden95 

framhöll domstolen vikten av att legalitetsprincipen efterföljs vid tolkningen av 
undantaget för industrihampa. Hovrätten konstaterade vikten av hur bestäm-
melser utformas dvs. att de krävs en viss begriplighet och tydlighet i utform-
ningen. Domstolen anförde även att det inte räcker att enbart göra en tolkning 
av undantagets ordalydelse; den omständighet att industrihampan bearbetas 
innan försäljning faller sig naturligt och som ett rimligt tillvägagångssätt. Mot 
denna bakgrund konstaterade hovrätten, med utgångspunkt i legalitetsprinci-
pen, att en tolkning av undantaget även omfattar den produkt som framställts 
av industrihampa. CBD-olja undantas således definitionen av cannabis och bör 
inte betraktas som narkotika enligt hovrättens mening.  

3.5.4.4  Oklart rättsläge  

Rättsläget beträffande CBD-olja som innehåller THC får anses oklart. Nuva-
rande hovrättspraxis, vilka behandlat frågan om CBD-olja, domineras dock av 
uppfattningen att oljan inte utgör narkotika. I åklagarmyndighetens RättsPM 
om narkotika – preparatbeskrivning (2016:1) uppl. 18 anförs att ”Praxis i un-
derrätterna huruvida CBD-olja är att anse som narkotika eller inte är inte enty-
dig. . Frågan har inte prövats av Högsta domstolen och riksåklagaren har uttalat 
att det är mycket angeläget att så sker.”96  

Den hovrättspraxis som studerats tyder på att industrihampa, vilken undan-
tas från definitionen av cannabis inte kan övergå till att betraktas som narkotika 
oavsett hur hanteringen av industrihampan ser ut dvs. varken växt eller slutpro-
dukt. Flertalet avgöranden betonade även att det vore oförenligt med legalitets-
principen med en tolkning att extrakt av industrihampa, såsom CBD-olja ska 
utgöra narkotika. Rättsläget får trots allt betecknas som oklart framförallt be-
träffande huruvida CBD-olja är att anse som en beredning i psykotropkonvent-
ionens mening samt vilken genomslagskraft legalitetsprincipen skall tillmätas. 

                                                        
95 Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2019-01-08 i mål B 1261-18 och Hovrätten över 
Skåne och Blekinge dom 2018-12-07 i mål B 1693-18.  
96 Åklagarmyndighetens RättsPM (2016:1), Narkotika – preparatbeskrivning, uppl. 18, 2018, s. 18. 
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3.6 Slutsatser avseende praxis om medicinsk användning 
av cannabis och cannabispreparat 

Cannabis som självmedicinering har prövats i NJA 2017 s. 872. Det kvarstår 
dock oklarhet angående hur domstolen i det enskilda fallet bedömde framställ-
ningen av cannabis som narkotika med hänsyn till de egenskaper och effekter 
som föreskrivs i 8 § NSL. Avgörandet tyder på att HD i viss mån beaktade de 
medicinska motiven med bruket med hänsyn till en mildare brottsrubricering 
och ett medicinskt motiv i undantagsfall kunde föranleda en nödsituation. För 
att upprätthålla förutsebarheten och i sin tur rättssäkerheten kan det vara rele-
vant att framställningen av cannabis först sätts i sitt sammanhang och att narko-
tikaklassningen sker därefter. Det kan således vara betydelsefullt att fastställa 
syftet med bruket samt att beakta omständigheterna i varje enskilt fall för att ha 
möjligheten att bedöma om cannabis utgör narkotika, såsom föreskrivs i 8 § 
NSL.  

Frågan om CBD-olja ska betraktas som narkotika enligt NSL har ännu inte 
prövats i högsta instans, dock har prövningstillstånd meddelats. Med hänsyn till 
att rättsläget inte är helt klarlagt avseende CBD-olja kommer avgörandet från 
HD vara betydelsefullt för den framtida rättstillämpningen. Utifrån de hovrätts-
avgöranden, vilka behandlat frågan, kan konstateras att legalitetsprincipen är 
central vid tolkningen av undantaget för industrihampa. Då industrihampa är 
undantagen definitionen av cannabis utgör denna omständighet även ett skäl 
för hovrätternas tolkning av extraktet. Mot denna bakgrund tycks det finnas en 
enhetlig uppfattning i hovrätterna att extrakt av hampan inte bör utgöra narko-
tika.  

Genom en lexikalisk tolkning av undantaget för industrihampa är det möjligt 
att göra en tolkning där enbart växten är undantagen definitionen av cannabis. 
Vid en sådan tolkning skulle CBD-olja, vilket utgör ett extrakt av hampan, lik-
ställas med narkotika. I hovrätterna har det även diskuterats huruvida extraktet 
kan ses som en beredning enligt psykotropkonventionen och på denna grund 
utgöra narkotika enligt NSL. I detta resonemang, vilket hovrätten förde i mål B 
4949-17 dom 2018-05-07, vägs legalitetsprincipen in. Hovrätten konstaterade 
då att undantaget inte har fått en tillräckligt tydlig avgränsning för vad som 
anses tillåtet respektive otillåtet. Därmed återfinns en enhetlig uppfattning i 
hovrätterna att det skulle vara oförenligt med denna princip att konstatera att 
ett extrakt av växten utgör narkotika. Vidare tycks det finnas en enhetlig tolk-
ning, mot bakgrund av NJA 2007 s. 219, att industrihampan inte kan övergå till 
att definieras som cannabis enbart på den grund att hanteringen inte kan ankny-
tas till odlingen.  
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Det är genom en lexikalisk tolkning av undantaget möjligt att göra två mot-
satta tolkningar; det är enbart växten som omfattas av undantaget eller tolk-
ningen att laglig industrihampa inte kan övergå till att definieras som cannabis 
oavsett dess form eller användningsområde. Oavsett tolkning så har legalitets-
principen sedermera varit bromsklossen, i flertalet av hovrätternas resonemang, 
till att CBD-extraktet inte bör utgöra narkotika.  

3.7 Rättsläget beträffande medicinskt bruk och missbruk 
– några brister utifrån legalitetsprincipen 

Ett missbruk såsom föreskrivs i 1 § st. 1 p. 2 NSL avser, enligt förarbetena till 
bestämmelsen, all konsumtion av narkotika som inte har utfärdats genom en 
korrekt tillkommen ordination.97 Det är diskutabelt hur stor tyngd en domstol 
kan tillmäta lagens förarbeten. I NJA 2017 s. 872 ansåg HD att tolkningen var 
förenlig med bestämmelsens ordalydelse samtidigt som stor betydelse tillmättes 
bestämmelsens förarbeten som tolkningsmaterial. Med hänsyn till detta kan det 
uppkomma meningsskiljaktigheter huruvida det är ett urholkande av legalitets-
principen att likställa ett medicinskt bruk med ett missbruk.  

Legalitetsprincipen är tänkt att vara en garant för att upprätthålla rättssäker-
heten genom att lagbestämmelser utformas och tillämpas på ett sätt som är 
förutsebart för den enskilde. Individen ska således ha möjligheten att förutse 
vilket ansvar en handling medför. Inom straffrätten består principen av fyra 
krav (förbud) att ta i beaktande varav de tre förstnämnda är lagstadgade. Lex 
scripta-kravet innebär ett krav på lagstöd, det ska genom bestämmelsens ut-
formning vara förutsebart vilka konsekvenser agerandet medför. Med hänsyn 
till bestämmelsens ordalydelse ska det även vara förutsebart för den enskilde 
vilka handlingar som medför ansvar genom att analogiförbudet upprätthålls i 
rättstillämpningen. Retroaktivitetsförbudet betyder att det för den enskilde ska 
vara möjligt att förutse vilken bestämmelse som är tillämpbar i tiden. Legali-
tetsprincipen uppställer även krav på tydlighet, precision och begriplighet i 
bestämmelsens utformning genom det s.k. obestämdhetsförbudet. Detta förbud 
utgör en förutsättning för att individen ska ha möjligheten att utläsa och få 
förståelse för vad bestämmelsen innebär.98 Samtliga fyra krav, eller förbud, är 
tänkta att skapa rättssäkerhet genom förutsebarhet. Samtidigt torde det vara 
möjligt att betrakta obestämdhetsförbudet som kärnan i rättssäkerheten; tydlig-

                                                        
97 Prop. 1982/83:141 s. 15 f. och 33.  
98 Jareborg, Nils, Allmän kriminalrätt, Iustus förlag, Uppsala, 2001. s. 57 f.  
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het, precision och begriplighet i utformningen av en bestämmelse bör vara en 
förutsättning till att individen ska få en förståelse för lagbestämmelsens utform-
ning, hur denna tolkas och för bestämmelsens tillämplighet i tiden. Om tydlig-
heten, precisionen och begripligheten minimeras i utformningen medför det i 
sin tur att möjligheterna att förutse bestämmelsens innebörd minskar. Detta 
resonemang kan förtydligas på följande sätt: Minimeras tydligheten och precis-
ionen i utformningen resulterar detta även i att möjligheterna minimeras att 
förutse bestämmelsens innebörd enligt de tre andra kraven/förbuden. I ju 
större utsträckning tydlighet, precision och begriplighet tillgodoses i utform-
ningen av en lagbestämmelse desto enklare blir det för individen att förutse 
bestämmelsens utformning och dess konsekvenser (Lex scripta), hur bestäm-
melsen ska tolkas (analogiförbudet) samt bestämmelsens tillämplighet i tiden 
(retroaktivitetsförbudet). Med grund i ovan går det att dra slutsatsen att förut-
sättningen för att individen ska ha möjligheten att förutse bestämmelsens ut-
formning, dess tolkning och tillämpbarhet i tiden är bestämmelsens tydlighet, 
precision och begriplighet.  

I 1 § st. 1 p. 2 NSL anges att den som olovligen ”framställer narkotika som 
är avsedd för missbruk” kan göra sig skyldig till narkotikabrott. Det är tveksamt 
huruvida bestämmelsens utformning tillgodoser obestämdhetsförbudet i till-
räcklig utsträckning. Det kan konstateras att både narkotikamissbruk och ett 
medicinskt bruk faller in under definition av missbruk enligt NSL. Det är disku-
tabelt huruvida legalitetsprincipen tillgodoses vid en sådan tolkning och till-
lämpning. Detta då det kan anses oklart ur betraktarens ögon (utan att ha läst 
förarbetena) vad begreppet missbruk innebär. Rättspraxis har tillämpat den 
definition av missbruk som återfinns i förarbetena, vilket i sig medför att rätts-
säkerheten upprätthålls. Ur den enskildes perspektiv kan förutsebarheten vara 
viktig, framförallt om utvecklingen av rättspraxis går i skärpande riktning ef-
tersom det kan minska den enskildes möjligheter att förutse vad denne har att 
förhålla sig till.99  

Begreppet missbruk kan betraktas annorlunda ur olika perspektiv, vilket 
medför att innebörden skiftar. Hur begreppet tolkas kan hänga samman med 
vem betraktaren är. En jurist hade säkerligen gått till förarbetena och studerat 
rättspraxis för att få fram en tydligare definition av vad ett missbruk innebär. 
Hur förutsebart blir då missbrukets rättsliga innebörd för den enskilde? Möj-
ligtvis skulle ett förtydligande i lagstiftningen avseende missbruksbegreppet 
medföra ökad förutsebarhet. Med hänsyn till att begreppet missbruk kan be-
traktas olika, ur t.ex. ett socialrättsligt och medicinskt perspektiv, blir den en-

                                                        
99 Perklev, Anders, Rätt i tiden, SvJT 100 år (festskrift) på s. 212.  
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skildes perspektiv av missbruk möjligtvis avgörande för hur denne betraktar 
och tolkar bestämmelsens innebörd. Om missbruksbegreppet gavs mer precis-
ion i utformningen skulle det möjligtvis leda till en mer enhetlig uppfattning om 
bestämmelsens innebörd, tolkning och tillämpning. En mer precis utformning 
kan även utgöra en förutsättning för att den enskilde ska ha möjligheten att 
förutse konsekvenserna av ett agerande och framförallt se vilket agerande som 
faller inom begreppet missbruk. Det är diskutabelt huruvida det är förutsebart 
för den enskilde att ett medicinskt bruk utgör ett missbruk i lagens mening.  

Med hänsyn till den befintliga definition av missbruk som återfinns i NSL 
tyder det på att preparatet och mängden har central betydelse ur ett straffrätts-
ligt perspektiv. Allt bruk av narkotika som inte har tillkommit genom en korrekt 
ordination betraktas som ett missbruk enligt NSL dvs. även ett medicinskt 
bruk. Ur ett medicinskt perspektiv betraktas narkotikamissbruk annorlunda då 
fokus tycks vara på individens beteende och hur beteendet samt substansan-
vändningen påverkar individen fysiskt och psykiskt, se avsnitt 2.2.   

Tänkvärt är huruvida den medicinska grunden kan vara lämplig att applicera 
även i straffrättsliga sammanhang. Detta med hänsyn till kravet på förutsebar-
het som legalitetsprincipen ställer. En parallell kan dras till licensansökningar 
som bedöms ur ett medicinskt perspektiv av medicinskt kunniga, där den medi-
cinska grunden beaktas i större utsträckning i jämförelse med ett straffrättsligt 
perspektiv.  

3.8  Avslutande kommentar  

Cannabis kan, lite förenklat, delas upp i olika arter med hänsyn till mängden 
THC. Industrihampa är en laglig cannabissort med enbart 0,2 % THC. Medi-
cinsk cannabis kan omfatta cannabissorter av varierad mängd THC. Skillnaden 
från traditionell cannabis är i huvudsak formen dvs. cannabis utgör ett preparat, 
i form av t.ex. kapslar, vilket ordineras av läkare. I den hovrättspraxis som stu-
derats återfinns en enhetlig syn avseende det CBD-extrakt som framställts av 
industrihampa och synen är att preparatet inte bör utgöra narkotika. CBD har 
även klassats som läkemedel och omfattas av läkemedelslagen, vilket resulterat i 
att CBD-produkter måste utvärderas samt godkännas innan försäljning får ske. 
Således har försäljningen upphört samtidigt som ett innehav och bruk av CBD-
produkter inte är straffbelagt. Bediol är ett annat omdiskuterat cannabispreparat 
som består av hela cannabisväxtdelar i tablettform. Cannabis i självmedicine-
ringssyfte samt ett medicinskt bruk av Bediol, vilket inte ordinerats av läkare 
likställs med ett narkotikamissbruk enligt NSL. NJA 2017 s. 872 har emellertid 
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diskuterat det medicinska bruket av cannabis där HD i viss mån beaktade det 
medicinska motivet, vilket i undantagsfall kan föranleda en nödsituation enligt 
24 kap. 4 § BrB. Vad som presenterats i avsnitt 3.7 påvisar problematiken med 
lagens missbruksbegrepp dvs. hur tydligheten i utformningen av bestämmelsen 
kan vara avgörande för hur den enskilde betraktar och tolkar bestämmelsens 
innebörd. Det kan diskuteras i vilken utsträckning som tydlighet, precision och 
begriplighet bör beaktas i utformningen för att legalitetsprincipens krav på för-
utsebarhet ska tillgodoses.  

Licensförskrivning kan betraktas som ett undantag från narkotikamissbruk i 
lagens mening då det i vissa fall är tillåtet att bruka cannabispreparat i ett medi-
cinskt syfte. Denna bedömning görs ur medicinsk synvinkel och av medicinskt 
kunniga. Licensförskrivningens formella krav, hur de tillämpas och hur det ser 
ut i praktiken kommer behandlas i följande kapitel.  
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4  Licensförskrivning – ett undantag från 
narkotikalagstiftningen    

 
 
 

4.1  Inledning  

I särskilda fall tillåts ett medicinskt bruk av cannabis genom att en enskild licens 
beviljas. Licensförskrivning innebär en möjlighet för den enskilde att behandlas 
med ett preparat som inte är ett godkänt läkemedel i Sverige. Syftet med detta 
kapitel är att undersöka de krav som ställts för enskild licens mot bakgrund av 
befintlig lag och föreskrifter. För att erhålla en inblick i beslutsförfarandet och 
hur det ser ut i praktiken har licensbeslut studerats avseende två cannabisprepa-
rat, där både bifall och avslag tagits i beaktande.  
 Inledningsvis ges en beskrivning av innebörden av enskild licens där även 
den rättsliga regleringen kommer behandlas.  Det genomförs även en något mer 
ingående beskrivning av viktiga rättsliga definitioner och de krav som måste 
beaktas vid en licensbedömning. Detta för att ge läsaren en bra grund inför den 
kommande studien och analysen av licensbesluten. 

4.2  Enskild licens 

I Sverige idag återfinns enbart ett godkänt läkemedel innehållandes cannabis-
extrakt som är möjligt att få på recept; Sativex, för behandling av symtom vid 
MS. Det finns ett antal cannabisbaserade läkemedel i bl.a. USA och länder inom 
Europa, dessa läkemedel kan föreskrivas till svenska patienter om en licensan-
sökan beviljas av LMV.100 I dagsläget finns det i Sverige fyra icke godkända 

                                                        
100 Läkemedelsverket (2017), Beslut om cannabis som läkemedel för två patienter, (WWW). Hämtat från 
Läkemedelsverket, https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Att-anvanda-
lakemedel/Narkotikaklassade-lakemedel/Cannabis/Beslut-om-Cannabis-som-lakemedel-for-tva-
patienter/. Publicerat den 13 feb 2017. Hämtat den 18 feb 2019.  
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cannabispreparat som är möjliga att få utfärdade via enskild licens, Marinol, 
Bediol, Epidiolex samt CBD-olja.101  

För att en försäljning av ett läkemedel i Sverige ska vara lagenlig krävs god-
kännande eller registrering av läkemedlet enligt 5 kap. 1 § läkemedelslagen. 
Trots denna huvudregel finns det möjlighet att vid behandling av patienter 
föreskriva läkemedel som inte godkänts i Sverige, s.k. licensföreskrivning. I 
första hand ska godkända läkemedel ordineras patienten. Licensförskrivning av 
ett icke godkänt läkemedel blir först möjligt då godkända läkemedel inte räcker 
till. Det finns olika typer av licens där denna uppsats endast berör enskild licens 
mot bakgrund av att denna licens tillgodoser behovet av ett visst licensläkeme-
del för en enskild, namngiven patient. Ansökan om licens författas av läkare 
(även kallad föreskrivare) som via ett apotek kan ansöka om licens.102 

4.3  Rättslig reglering – en översikt  

4.3.1  Regleringen som möjliggör enskild licens  

5 kap. 1 § st. 1 läkemedelslagen anger de förutsättningar som måste vara upp-
fyllda för att ett läkemedel ska få säljas i Sverige, såsom bl.a. krav på godkän-
nande eller registrering enligt 4 kap. 2, 4, 5 eller 9 §§. Cannabispreparat på licens 
såsom Bediol, Epidiolex och CBD-olja har inte varit föremål för godkännande 
eller registrering och faller in under 5 kap. 1 § st. 1 p. 3 läkemedelslagen med 
hänvisning till samma lags 4 kap. 10 §. Undantaget i 5 kap. 1 § st. 1 p. 3 läkeme-
delslagen möjliggör försäljning av ett läkemedel om det har lämnats ett tillstånd 
till försäljning enligt 4 kap. 10 § läkemedelslagen. I sist nämnda bestämmelse 
anges att om det finns särskilda skäl så är det möjligt att lämna ett försäljnings-
tillstånd även i andra fall än vad som avses i 4 kap. 2, 4-7 och 9 §§ dvs. genom 
ett beslut om enskild licens.  

2 kap. 17 § läkemedelsförordningen (2015:458) stadgar följande: ”Tillstånd 
till försäljning av ett läkemedel enligt 4 kap. 10 § läkemedelslagen (2015:315) får 
meddelas för att tillgodose särskilda behov av läkemedel i hälso- och sjukvården 
[…] Frågor om sådana tillstånd prövas av Läkemedelsverket. - - -” Det följer av 
                                                        
101 Olsson, Anders (2018), Allt fler får medicinsk cannabis på recept, (WWW). Hämtat från Vårdfokus, 
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2018/september/allt-fler-fa-medicinsk-cannabis-pa-
recept/. Publicerat den 7 sep 2018. Hämtat den 18 feb 2019.  
102 Läkemedelsverket (nr 4 2015), Licenser, (WWW). Hämtat från Läkemedelsverket, 
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och sjukvard/forskrivning/licenser/Licenser-1.pdf. 
Publicerat nr 4:2015. Hämtat den 19 feb 2019. s. 27 f. 
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både 4 kap. 10 § läkemedelslagen samt 2 kap. 17 § läkemedelsförordningen att 
licensförsäljning av ett läkemedel, vilket inte godkänts i Sverige, får ske för att 
tillgodose särskilda behov av läkemedel.  

Enligt 4 § HSLF-FS (2018:25) och 2 kap. 1 § st. 1 Läkemedelverkets före-
skrifter LVFS (2012:21) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel 
(licensföreskrifter) framgår att enskild licens beviljas om ett godkänt läkemedel 
inte kan tillgodose den enskildes behov. Med enskild licens förstås en licens 
som tillgodoser behovet av ett licensläkemedel för en enskild patient, 2 § LVFS 
(2012:21).  

4.3.2  Tillämpliga bestämmelser i beslut om enskild licens 

4 kap. 10 § läkemedelslagen och 2 kap. 17 § läkemedelsförordningen är tillämp-
liga bestämmelser som ligger till grund för samtliga licensbeslut. Licensförsälj-
ning av ett i Sverige icke godkänt läkemedel kan tillåtas för att tillgodose sär-
skilda behov av läkemedel inom hälso- och sjukvården. Dessa två bestämmelser 
utgör en grundförutsättning för licensförskrivning och det framkommer även 
att det åligger LMV att pröva om förutsättningarna är uppfyllda. I de licensbe-
slut som studerats hänvisas även i merparten av besluten till 2 kap. 1 § LVFS 
(2012:21) och 4 § HSLF-FS (2018:25). Sistnämnda två bestämmelser tydliggör 
enbart att det krävs att behovet av läkemedel inte kan tillgodoses med ett redan 
godkänt läkemedel i Sverige. 

4.4  Generella krav för enskild licens  

4.4.1  Bedömningen av licensansökningar  

Licensansökningar inkommer till LMV där de bedöms och beslutas av läkare 
och farmaceuter. I varje enskilt fall genomförs i regel en klinisk bedömning och 
i vissa fall genomförs bedömningen ur ett farmaceutiskt perspektiv. Som ut-
gångspunkt bedöms varje enskilt fall ur ett kliniskt perspektiv. En farmaceutisk 
bedömning blir först aktuell om preparatet, vilket licensansökan i fråga avser, 
inte förekommit på licens tidigare. Det krävs då en mer omfattande bedömning 
för att ha möjligheten till att garantera preparatets farmaceutiska kvalitet. Varje 
inkommen licensansökan bedöms individuellt; det genomförs alltid en utvärde-
ring där nyttan av läkemedlet ställs i förhållande till risken. Ett beviljande av 
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enskild licens förutsätter att förhållandet mellan nyttan och risken är övervä-
gande positiv; nyttan är större än risken.103 

För att ett licensbeviljande ska vara möjligt krävs att licensläkemedlet är 
ändamålsenligt vid aktuell indikation. Det krävs även att behovet i det enskilda 
fallet inte kan tillgodoses genom ett annat, redan godkänt, läkemedel. Patienten 
måste således ha provat ett, i Sverige godkänt, läkemedel som denne inte längre 
kan använda av medicinska skäl, vilka exempelvis kan vara utebliven effekt eller 
uppkomna biverkningar. I licensansökan måste föreskrivaren motivera varför 
ett godkänt läkemedel inte kan användas i det enskilda fallet. Det krävs även en 
motivering till valet av licensläkemedel samt en redogörelse för tidigare brukade 
preparat och de resultat som då uppnåtts.104 

4.4.2  Definitioner - särskilda skäl och särskilda behov  

4 kap. 10 § läkemedelslagen ger LMV en möjlighet att med stöd av denna be-
stämmelse fatta licensbeslut om det föreligger särskilda skäl. För närmare inne-
börd, och ytterligare precision, av begreppet särskilda skäl hänvisas i förarbe-
tena till 2 kap. 17 § läkemedelsförordningen och LVFS (2012:21). I de fall ett 
licensbeslut beviljats kan ett läkemedel säljas till enskild patient trots att läke-
medlet inte godkänts eller registrerats till försäljning varken i Sverige eller i ett 
annat EES-land.105 Begreppet särskilda skäl tar i detta fall sikte på möjligheten 
till licensförskrivning för en enskild patient.  

Ett tillstånd för försäljning av ett läkemedel får prövas och beslutas av LMV 
för att tillgodose särskilda behov av läkemedel i hälso- och sjukvården, 2 kap. 
17 § läkemedelsförordningen. Licens medges om behovet av läkemedel inte kan 
tillgodoses med ett i Sverige redan godkänt läkemedel, 2 kap. 1 § st. 1 LVFS 
(2012:21). Begreppet särskilda behov är inte definierat i lag eller förarbeten, 
vilket gör att innebörden kan anses något oklar. De generella riktlinjer som 
LMV använder i bedömningen av enskild licens kan vara vägledande för att 
förstå vad som kan falla in under definitionen särskilda skäl. Som presenterats 
ovan i avsnitt 4.4.1 är det av betydelse att läkemedlet anses ändamålsenligt i 
förhållande till det aktuella sjukdomstillståndet. Nyttan måste således alltid 
överstiga riskerna vid vald behandling. Föreskrivarens licensmotivering skall 
innehålla medicinska skäl till varför behovet inte kan tillgodoses med ett annat, i 
Sverige redan godkänt, läkemedel. Mot bakgrund av ovan kan det vara av bety-
                                                        
103 Läkemedelsverket (nr 4 2015), Licenser, (WWW). Hämtat från Läkemedelsverket, 
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och sjukvard/forskrivning/licenser/Licenser-1.pdf. 
Publicerat nr 4:2015. Hämtat den 19 feb 2019. s. 28.  
104 Ibid., s. 27 f.  
105 Prop. 2015/16:143 s. 155.  
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delse att studera olika licensbeslut för att bl.a. få en djupare förståelse för vad 
som ryms inom begreppet särskilda behov. Därmed är det relevant att se hur 
LMV tillämpat lagar och föreskrifter i praktiken genom att studera verkets mo-
tiveringar i licensbesluten.  

4.5  Läkemedelsverkets licensbeslut    

4.5.1  Om urvalet: Beslut rörande Bediol och Epidiolex  

Sedan 1 januari år 2017 fram till 5 april år 2019 har LMV fått in sammanlagt 
108 licensansökningar avseende cannabispreparaten Bediol och Epidiolex. Ver-
ket har totalt fattat 97 licensbeslut gällande dessa preparat, varav 81 bifall och 
16 avslag.106  

Inom ramen för denna uppsats har en begäran lämnats till LMV för att få ut 
beslut som fattats under perioden 1 juli år 2018 till 31 december år 2018. Som 
ett komplement har även en begäran gjorts avseende samtliga avslagsbeslut. 
Eftersom det vid förfrågan avseende båda preparaten, Bediol och Epidiolex, 
funnits få avslagsbeslut (totalt 16 avslagsbeslut av 81 beslut under åren 2017 till 
2019) har en jämförelse gjorts mellan avslagsbesluten under urvalsperioden och 
samtliga avslagsbeslut 1 januari år 2017 till 5 april år 2019. Jämförelsen har ge-
nomförts för att erhålla ett mer gediget underlag till motiven som genererat 
avslag och för att se om avslagsbesluten under urvalsperioden legat i linje med 
övriga avslagsbeslut. Detta för att på så vis ha möjligheten att återge en så kor-
rekt bild som möjligt för motiven till avslag. Jämförelsens syfte har enbart varit 
att komplettera och berika underlaget som beskriver motivet för avslag avse-
ende det specifika preparatet i avsnitt 4.5.2.3 och 4.5.3.3.  

Vid begäran till LMV; att få ta del av licensbesluten vilka utgör en allmän 
handling, framkom efter sekretessprövning att vissa uppgifter var sekretessbe-
lagda. I följande undersökning av besluten har det inte varit möjligt att ta del av; 
diarienummer, referensnummer, personuppgifter och föreskrivarens licens-
motivering. Undersökningen har därmed haft sin utgångspunkt i verkets moti-
vering och till viss del föreskrivarens medicinska enhet för att få en uppfattning 
av sökt indikation.  

                                                        
106 Statistiska uppgifter utlämnade av licensgruppen på LMV den 10 april 2019.  
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4.5.2  Beslut om enskild licens för Epidiolex 

4.5.2.1 Antal beslut  

LMV har sedan 1 januari år 2017 fram till 5 april år 2019 fått in 28 ansökningar 
avseende enskild licens för Epidiolex. Vid kontakt med licensgruppen på LMV 
framkom att det inte fanns några inkomna ansökningar avseende Epidiolex 
under år 2017 eftersom CBD-olja under denna tid fanns tillgängligt receptfritt. 
Således har de 28 ansökningarna inkommit under år 2018 och framåt. LMV har 
totalt fattat 25 beslut, varav 23 stycken där den enskilde beviljades licens och 2 
avslagsbeslut. Under perioden 1 juli år 2018 till 31 december år 2018 fattade 
LMV totalt 11 beslut, varav 10 bifall och 1 avslagsbeslut.107  

4.5.2.2  Motiven för bifall  

Två av verkets beslut, båda med beslutsdatum 2018-07-17, tar sikte på ett års 
förbrukning av Epidiolex. I verkets korta motivering framkom att det fanns 
förutsättningar till att bevilja licens i de enskilda fallen utan att vidare specificera 
vilka skäl som låg till grund för bifallen. Resterande åtta beslut innefattar en 
totalmängd på sex månader. Fyra beslut med datum 2018-07-19, 2018-07-23, 
2018-07-26 och 2018-08-31 har likalydande motiveringar. I dessa fyra beslut 
betonade LMV vikten av att behandlingen regelbundet utvärderas. Mot denna 
bakgrund beviljade LMV licens för en tidsperiod om sex månader.  

I resterande fyra beslut, varav ett med beslutsdatum 2018-10-05 och tre med 
beslutsdatum 2018-11-07, var verkets motiveringar identiska men skiljer sig till 
viss del från de fyra tidigare besluten. LMV framhöll att det föreligger risk för 
svåra biverkningar och att förhållandet mellan nytta och risk för Epidiolex inte 
är fullständigt utredd i dagsläget. Verket poängterade således att riskerna med 
behandlingen måste vägas mot den situation som den enskilde befinner sig i. I 
de sistnämnda fyra besluten gjorde verket därmed bedömningen att det fanns 
ett behov som inte kunde tillgodoses med redan godkända läkemedel. Med 
grund i ovan ansåg LMV att det fanns skäl för att bevilja licens. LMV under-
strök dock att behandlingen regelbundet skulle omvärderas och likaså att det 
skulle ske noggranna utvärderingar av läkare med specifik kunskap på området 
gällande effekt och biverkningar. Samtliga licensansökningar har författats av 
läkare inom neurologi.  

                                                        
107 Statistiska uppgifter utlämnade av licensgruppen på LMV den 10 april 2019.  
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4.5.2.3  Motiven för avslag  

I verkets beslut med beslutsdatum 2018-11-12 framhöll LMV att riskerna inte 
är helt klargjorda avseende behandling med Epidiolex. LMV betonade även att 
preparatet är utvärderat på en annan patientpopulation än den som avses i den 
aktuella licensansökan. Dessa fakta ligger till grund för verkets bedömning att 
riskerna sammantaget får anses större än den möjliga nyttan som Epidiolex 
skulle haft möjligheten att bidra med för den enskilde patienten. Vidare anförde 
LMV att det inte var styrkt att behovet inte kunde tillgodoses med ett annat, i 
Sverige redan godkänt, läkemedel. Även denna licensansökan har författats av 
läkare inom neurologi men där den enskilde patienten inte hörde till den pati-
entpopulationen som preparatet var utvärderat på.  

4.5.2.4  En jämförelse med resterande avslagsbeslut  

Skälen till avslagsbeslutet som redogjordes för ovan, i avsnitt 4.5.2.3, är inte helt 
likartade med den motivering som framkom i avslagsbeslutet med beslutsdatum 
2019-02-10. I beslutet från år 2019 var det huvudsakliga skälet till avslag att 
kompletterande uppgifter hade begärts av LMV men inte inkommit. Således 
konstaterade verket att de inte kunde bedöma om det fanns ett särskilt behov 
av licensläkemedel. Förutsättningarna för att bevilja licens var därmed inte upp-
fyllda. Beslutet tyder på att beslutsunderlaget var ofullständigt och att utred-
ningen av ärendet inte kunde fortgå mot bakgrund av att nödvändig informat-
ion saknades. Licensansökan har författats av läkare inom neurologi men det är 
dock oklart huruvida Epidiolex var utvärderat på den aktuella indikationen. 
Beslutet tydliggör vikten av ett komplett beslutsunderlag för att LMV ska ha 
möjligheten att göra en bedömning huruvida det föreligger ett särskilt behov av 
licensläkemedel i varje enskilt fall.  

4.5.2.5  Slutsatser avseende Läkemedelsverkets beslut  

I de fyra bifallsbesluten som fattades under perioden 2018-07-19 – 2018-08-31 
betonades vikten av att behandlingen utvärderas på regelbunden basis. Det 
framkom även, i åtta bifallsbeslut av totalt tio, att verket ansåg en behandlings-
period på sex månader som lämplig. Verket avslog således ansökan i den del 
som avsåg en längre tidsperiod. Detta tyder på att de troligtvis rörde sig om åtta 
nyansökningar eftersom de båda ansökningarna avseende ett års förbrukning 
beviljades licens för denna tidsperiod utan närmare motivering. En försiktig-
hetsåtgärd faller sig naturligt vid nyansökan för att behandlingen ska ha möjlig-
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heten att utvärderas avseende effekt och biverkningar. Under perioden 2018-
10-05 – 2018-11-07 fattade LMV fyra bifallsbeslut där verket betonade risken 
för biverkningar men även att förhållandet mellan nytta och risk inte är helt 
klargjord i dagsläget. Trots det fann verket att riskerna med behandlingen fick 
ge vika för den enskildes behov av tjänliga läkemedel. Likaså framhålls, i ett av 
besluten, att det krävs noggranna utvärderingar av en specialiserad läkare på 
området. I samtliga fall har det varit fråga om indikation inom neurologi. I bi-
fallsbesluten var troligtvis sökt indikation epilepsi eftersom Epidiolex främst är 
utvärderat inom denna patientpopulation. I avslagsbeslutet var det även fråga 
om indikation inom neurologi men LMV konstaterade att preparatet var utvär-
derat på annan patientpopulation (epilepsi) än den som angavs i aktuell licen-
sansökan.  

Bifallsbesluten tyder på att LMV lägger vikt vid en begränsad behandlingspe-
riod om sex månader för det ska vara möjligt att utvärdera preparatets effekt 
och uppmärksamma ev. uppkomna biverkningar. Avslagsbeslutet tyder på att 
LMV lägger vikt vid att det finns vetenskapligt stöd för Epidiolex vid aktuell 
indikation.  

4.5.3  Beslut om enskild licens för Bediol 

4.5.3.1 Antal beslut  

LMV har sedan 1 januari år 2017 fram till 5 april år 2019 fått in 80 ansökningar 
avseende enskild licens för preparatet Bediol. LMV har totalt fattat 72 beslut, 
varav 58 stycken där den enskilde beviljades licens och 14 avslagsbeslut. Under 
perioden 1 juli år 2018 till 31 december år 2018 har LMV totalt fattat 16 beslut, 
varav 14 bifall och 2 avslagsbeslut.108 
 Under år 2017 har verket fattat 25 bifallsbeslut och 9 avslagsbeslut. Under år 
2018 fattade LMV 19 bifallsbeslut och 4 avslagsbeslut. Under perioden januari 
till april år 2019 har verket fattat 14 bifallsbeslut och 1 avslagsbeslut.109  

4.5.3.2  Motiven för bifall  

Följande åtta beslut har nästintill identiska motiveringar: beslutsdatum 2018-07-
23, 2018-07-25, 2018-10-12, 2018-10-05, 2018-10-30, 2018-10-30, 2018-11-05 
och 2018-11-22. Nyss nämnda beslut avser ett licensbeviljande om tre månader. 
                                                        
108 Statistiska uppgifter utlämnade av licensgruppen på LMV den 10 april 2019.  
109 Ibid.  
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LMV konstaterade att det i samtliga fall fanns förutsättningar för att bevilja 
enskild licens. Verket framhöll att preparatet Bediol inte har genomgått kon-
ventionella kliniska prövningar. Likaså betonades att preparatets effekt är indi-
viduell, vilket medför att det behövs kontinuerlig uppföljning och utvärdering 
av behandlingen. Mot denna bakgrund konstaterade verket att det av försiktig-
hetsskäl fanns anledning att endast bevilja licens för en begränsad tidsperiod 
motsvarande tre månader.  

Resterande sex beslut tar sikte på ett års förbrukning: beslutsdatum 2018-07-
05, 2018-08-03, 2018-08-13, 2018-08-17, 2018-08-23 och 2018-09-26. I fem av 
av sex beslut anförde verket kortfattat att det fanns förutsättningar för att be-
vilja licens, det görs således ingen motivering likt besluten som presenterats 
ovan. I ett av de sex besluten, med beslutsdatum 2018-09-26, återfanns dock en 
något mer ingående motivering där verket betonade att preparatet inte har ge-
nomgått konventionella kliniska prövningar och den individuella effekten för-
anleder kontinuerlig uppföljning och utvärdering.  

Avseende licensansökningarna för Bediol var indikationen smärta övervä-
gande. Därefter var ansökningarna fördelade inom neurologi, fysiologilab, re-
hab samt vårdcentral.  

4.5.3.3  Motiven för avslag 

I licensbesluten med beslutsdatum 2018-10-05 och 2018-11-22 anförde LMV, 
med grund i läkarens licensmotivering, att den enskilde upplevt god effekt vid 
användning av, det i Sverige redan godkända läkemedlet, Sativex men att pati-
enten inte har ekonomisk möjlighet att bekosta behandlingen på egen hand. 
Verket betonade att ekonomisk hänsyn inte utgör ett skäl för att bevilja enskild 
licens. Den enskildes ekonomiska förutsättningar har således ingen inverkan på 
bedömningen i licensfrågan. LMV konstaterade i båda fallen att behovet kan 
tillgodoses genom ett redan godkänt läkemedel; Sativex, som uppges ha god 
effekt på spasticitet och smärta. Mot denna bakgrund menade verket att det 
saknades förutsättningar till att bevilja licens. Båda licensansökningarna har 
författats av läkare inom neurologi där sökt indikation troligtvis var MS med 
hänsyn till verkets motivering.  

4.5.3.4  En jämförelse med avslagsbeslut under åren 2017 – 2019  

Det resonemang som presenterats i föregående avsnitt, 4.5.3.3, ligger även i 
linje med några av de avslagsbeslut som fattats av LMV under perioden 1 janu-
ari år 2017 till 5 april år 2019. Under året 2017 fattade LMV 9 avslagsbeslut, 
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under året 2018 fattades totalt 4 avslag och under perioden januari – april år 
2019 hade 1 avslag gjorts.  

I ett par av avslagsbesluten framkommer ekonomiska skäl som grund för li-
censansökan dvs. patienten hade inte de ekonomiska förutsättningarna som 
krävs för att bekosta behandlingen av ett redan godkänt läkemedel på egen 
hand. Ekonomiska skäl tycks således vara en bidragande faktor till varför en 
licensansökan görs och i vissa fall även det huvudsakliga skälet. Den gemen-
samma nämnaren för flertalet avslagsbeslut är att patienten upplevt god effekt 
av det godkända läkemedlet Sativex samtidigt som patienten inte har den eko-
nomi som krävs för att månatligen bekosta behandlingen.110  
 I beslutet med beslutsdatum 2017-03-03 uppgav läkaren att det medicinska 
behovet inte förelåg längre varvid LMV ansåg att det fanns skäl till att avslå 
ansökan. I beslutet med beslutsdatum 2019-02-10 framkom att begärda kom-
pletterande uppgifter för licensbedömningen inte inkommit varvid LMV avslog 
ansökan. I två beslut med beslutsdatum 2017-03-21 samt 2017-05-08, båda med 
sökt indikation smärta via vårdcentral, menade verket att eftersom patienten 
inte utretts och behandlats av läkare med specialistkompetens kunde inte förut-
sättningarna för att bevilja licens anses vara uppfyllda. Frågan besvarades se-
dermera av Förvaltningsrätten i Uppsala som konstaterade att det inte fanns 
något lagstadgat krav på specialistkompetens vid en licensansökan. Förvalt-
ningsrätten ansåg därmed att LMV inte haft tillräckliga skäl för att avslå ansö-
kan på denna grund.111  
 Av följande beslut, med beslutsdatum 2017-12-20, kan konstateras att en 
förväntad bristande effekt av ett redan godkänt läkemedel inte ensamt kan ut-
göra ett skäl för att bevilja licens. I besluten med beslutsdatum 2017-07-14 och 
2017-12-13 betonade verket att det vetenskapliga stödet för CBD vid smärta är 
begränsat. Mot denna bakgrund menade LMV att Bediol inte utgjorde ett rele-
vant behandlingsalternativ för aktuell indikation. I besluten med beslutsdatum 
2017-07-21 samt 2017-09-14 var sökt indikation inom fysiologilab och psykiatri. 
Verket konstaterade att dokumentationen inte var tillräcklig avseende Bediols 
effekter vid aktuell indikation. Därmed ansåg verket att förhållandet mellan 
nytta och risk var övervägande negativt i de enskilda fallen. Således kan konsta-
teras att det vetenskapliga stödet för Bediols effekter avseende smärta är be-
gränsat och näst intill obefintligt i fråga om indikation inom t.ex. psykiatri.  
 Majoriteten av licensansökningarna har smärta som sökt indikation, vilket 
ligger i linje med de två avslagsbesluten för urvalsperioden. Skälen till avslag 
tycks variera men det går dock att konstatera att verket lägger stor vikt vid att 
                                                        
110 Beslut med beslutsdatum 2017-06-15, beslut med beslutsdatum 2017-12-20, beslut med be-
slutsdatum 2018-02-26 och beslut med beslutsdatum 2018-05-14.  
111 Förvaltningsrätten i Uppsala dom 2018-05-22 i mål nr 2996-17, s. 5.  
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möjligheten till redan godkända läkemedel helt uttömts. Likaså betonade verket 
vikten av vetenskapligt stöd för att preparatet har effekt på den aktuella indikat-
ionen. Därmed kan konstateras att den vetenskapliga evidensen är mycket be-
gränsad avseende Bediols effekter inom exempelvis psykiatri men något mer 
utvecklad inom smärtproblematiken. Kravet att pröva och utvärdera godkända 
läkemedel, innan licens beviljas, kan försätta den enskilde i en svår ekonomisk 
situation då ekonomiska motiv i dagsläget inte är skäl nog för att bevilja licens.  

4.5.3.5 Slutsatser avseende Läkemedelsverkets beslut   

Avseende Bediol ansåg verket i åtta beslut av fjorton att en behandlingsperiod 
om tre månader var lämplig och avslog ansökan i den del som avsåg en längre 
tidsperiod. Verket framhöll att preparatet inte genomgått konventionella kli-
niska prövningar och att effekten är individuell eftersom preparatet innehåller 
hela växtdelar. Mot denna bakgrund krävs regelbunden uppföljning och utvär-
dering. Resterande sex bifallsbeslut avser en behandlingsperiod om ett år. Då 
verket i merparten av dessa sex beslut konstaterade att förutsättningarna för att 
bevilja licens var uppfyllda utan att motivera detta ytterligare går det att dra 
slutsatsen att dessa beslut utgör förnyade ansökningar. Vid nyansökan vidtar 
verket en försiktighetsåtgärd genom att bevilja licens om tre månader. Detta för 
att det ska vara möjligt att utvärdera preparatets effekter och biverkningar i 
varje enskilt fall.  

Avseende licensansökan för Bediol var det något svårare att avgöra sökt in-
dikation eftersom licensansökan via vårdcentral och rehab-mottagning även kan 
ha sökt för smärta. Trots detta går det att konstatera att smärta oavsett var den 
vanligast förekomna indikationen vid licensansökan för Bediol.  

Avslagsbesluten tydliggör att den enskilde enbart kan beviljas licens i det fall 
behovet av läkemedel inte kan tillgodoses med ett redan godkänt läkemedel i 
Sverige, 2 kap. 1 § LVFS (2012:21) och 4 § HSLF-FS (2018:25). I båda avslags-
besluten framkom att det godkända läkemedlet Sativex haft god effekt och att 
licensansökan till stor del gjorts av ekonomiska skäl. I besluten betonas även 
vikten av att den enskilde provat det godkända läkemedlet Sativex innan licen-
sansökan kan beviljas. I de fall den enskilde uppnått positiv effekt av Sativex, på 
sökt indikation, kan behovet tillgodoses genom ett redan godkänt läkemedel 
och licens kan således inte beviljas trots ekonomiska skäl. Något som var ut-
märkande för de båda avslagsbesluten var kopplingen till neurologi där sökt 
indikation troligtvis var MS eftersom LMV ansåg att Sativex haft god effekt på 
spasticitet och smärta i de enskilda fallen. Sativex används framförallt vid be-
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handling av symtom vid MS men läkemedlet är även möjligt att få utskrivet för 
annan indikation.112   

4.6  Varför fler beviljanden avseende Epidiolex än Bediol? 

Som ovan redogjorts för tyder de inhämtade licensbesluten på att verket har 
vidtagit en större försiktighetsåtgärd vid nyansökan avseende behandlingsperiod 
för Bediol (tre månader) jämfört med Epidiolex (sex månader). Vid förnyad 
ansökan tycks det inte vara någon större skillnad mellan preparaten utan licens 
beviljas i regel för ett års förbrukning.  
 Statistiskt sett tycks LMV vara mer benäget att bevilja licens för Epidiolex. 
Redan från den första inkomna licensansökan år 2018 avseende Epidiolex har 
LMV vidtagit ett tolerant förhållningssätt. Totalt fattade verket 2 avslagsbeslut 
och 23 bifallsbeslut under år 2018 till april år 2019. Avseende Bediol har LMV 
inledningsvis vidtagit ett mer restriktivt förhållningssätt i licensbedömningen. 
Detta kan framförallt tydliggöras genom de statistiska uppgifter som finns för 
avslag samt bifallsbeslut under perioden 1 januari år 2017 till 5 april år 2019. 
Under året 2017 fattade verket 9 avslag och 25 bifallsbeslut, år 2018 fattade 
verket 4 avslag och 19 bifallsbeslut och under perioden januari till april år 2019 
gav verket avslag i 1 fall och beviljade licens i 14 fall.  

Verkets motivering i bifallsbesluten, avseende båda preparaten, kännetecknas 
framförallt av att behandlingen kontinuerligt skall utvärderas. Avslagsbesluten 
tydliggör att enbart ekonomiska skäl inte utgör grund för licens och likaså om 
behovet kan tillgodoses genom ett annat redan godkänt läkemedel. I och med 
att det är möjligt att använda Sativex utanför den traditionella indikationen 
(MS), medför det att detta läkemedel måste prövas och utvärderas även vid 
annan indikation innan licens kan beviljas. Det krävs således att individen ut-
tömt alla möjligheter till behandling med ett annat, i Sverige redan godkänt, 
läkemedel. LMV lägger därmed stor vikt i bedömningen av licensansökan om 
godkända läkemedel har provats och utvärderats. För ökad möjlighet till bifall 
kan det vara av betydelse om preparatet är utvärderat på sökt indikation dvs. 
om det finns vetenskapligt stöd som visar att preparatet har positiva effekter på 
aktuell indikation.  

                                                        
112 FASS, Sativex, (WWW). Hämtat från FASS, 
https://www.fass.se/LIF/product?nplId=20101019000051&docType=3 Publicerat den 22 juni 
2015. Hämtat den 23 april 2019.  
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Av licensmotiveringarna går det att konstatera att det är betydelsefullt att det 
finns vetenskapliga studier som styrker den kliniska effekten på den indikation 
individen ansökt licens för. Om det saknas vetenskaplig evidens för behand-
lingens effekter avseende en viss indikation kan det avspeglas i avslagsbesluten 
eftersom det saknas vetenskapliga studier som LMV kan utgå ifrån.  

Enligt uppgift från licensgruppen på LMV, avseende Bediol, finns det ännu 
inget cannabispreparat som godkänt läkemedel som innehåller hela växtdelar, 
vilket även är fallet i övriga världen. Detta medför att det inte finns någon erfa-
renhet att falla tillbaka på och hänvisa till även i andra länder. Mot denna bak-
grund är det relevant att individen uttömt alla möjligheter till annat godkänt 
läkemedel innan licens beviljas för Bediol.  

Vid kontakt med licensgruppen framkom att det under år 2018 har pågått en 
studie om Epidiolex effekter på epilepsi, vilket resulterat i inkomna licensan-
sökningar som sedermera beviljats. När det gäller Epidiolex finns det ett flertal 
internationella studier angående epilepsi, vilket kan ha bidragit till antalet bi-
fallsbeslut eftersom det återfinns ett vetenskapligt stöd för att den enskilde kan 
uppnå god effekt med hjälp av behandlingen.113 Mot bakgrund av att det finns 
vetenskapligt stöd för Epidiolex effekter, till skillnad från Bediol, tycks LMV 
vara mer benäget att bevilja licens avseende Epidiolex. Det vetenskapliga stödet 
för att preparatet kan uppvisa gynnsamma effekter gör att verkets motivering 
underbyggs av vetenskapligt stöd. Detta i sin tur medför tillförlitlighet huruvida 
det finns godtagbara medicinska skäl för att bevilja licens eller ej.  

4.7   Övergripande reflektioner  

Det framgår av licensbesluten att LMV har ett mer restriktivt förhållningssätt 
till Bediol i jämförelse med Epidiolex. Detta tydliggörs genom den försiktig-
hetsåtgärd, avseende behandlingsperiod om tre månader, som verket vidtagit 
vid nyansökan. Likaså betonade verket i licensmotiveringen att Bediol inte ge-
nomgått konventionella kliniska prövningar och att preparatet har en individuell 
                                                        
113 T.ex. Fong, L. Susan., & Kossoff, H. Eric (2018). Cannabinoids as future treatment for epi-

lepsy. Neurology, 35(11)., Hausman-Kedem, Moran., Menascu, Shay., & Kramer, Uri (2018). 
Efficacy of CBD-enriched medical cannabis for treatment of refractory epilepsy in children and adolescents–An 
observational, longitudinal study. Brain and Development, 40(7), 544-551. Och Rosenberg, C. 
Evan., Tsien, W. Richard., Whalley, J. Benjamin., & Devinsky, Orrin (2015). Cannabinoids and 
epilepsy. Neurotherapeutics, 12(4), 747-768. 
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effekt. Dessa omständigheter bidrar till den försiktighetsåtgärd som vidtagits. 
Trots bristfällig, eller avsaknaden av, vetenskaplig evidens mynnar flertalet an-
sökningar ut i ett bifallsbeslut (58 av 72 beslut under perioden 1 januari år 2017 
till 5 april år 2019 och 14 av 16 beslut under perioden 1 juli år 2018 till 31 de-
cember år 2018). Det bör noteras att det under perioden år 2017 till år 2019 kan 
ha inkommit förnyade ansökningar av samma person, en eller ett flertal gånger, 
vilket kan ha påverkat statistiken för antal bifallsbeslut. Oaktat detta framkom 
under urvalsperioden att tio beslut avsåg nyansökningar och sex beslut rörde sig 
troligtvis om förnyade licensansökningar eftersom licens beviljades för ett år 
utan närmare motivering. Av dessa tio nyansökningar avseende Bediol fick två 
avslag. Detta kan ge en anvisning om att det restriktiva förhållningssättet inte 
upprätthålls till fullo eftersom flertalet nyansökningar beviljas, i vart fall för en 
period om tre månader. Trots bristfällig kunskap om Bediol menade verket att 
det i många fall var motiverat att licens beviljades för en kortare period om det 
sker en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av preparatets effekter.  

I de fall smärta angavs som sökt indikation var LMV medvetet om att Bediol 
hade en betydligt bättre effekt i jämförelse med det godkända läkemedlet Sa-
tivex. Detta framgår av förvaltningsrättens dom 2018-05-22 i mål nr 2204-17. 
Trots denna medvetenhet måste patienten först prova och utvärdera godkända 
läkemedel (exempelvis Sativex), vilket kan bidra till att den enskilde sätts i en 
svår ekonomisk situation. Detta tydliggörs genom de avslagsbeslut som stude-
rats gällande Bediol där den enskilde i huvudsak uppgav ekonomiska motiv till 
licensansökan. Enligt 2 kap. 1 § LVFS (2012:21) är det möjligt att få licens be-
viljad om behovet inte kan tillgodoses genom ett annat, redan godkänt läkeme-
del, i Sverige. Enligt praxis från kammarrätten är det inte möjligt att beviljas 
licens på grund av ekonomiska skäl.114 Likaså framgår av verkets vägledning till 
föreskrifter om licens: ”Ekonomiska skäl har inte ansetts vara skäl för licens. 
Licens har hittills inte medgetts på den grunden att licensläkemedlet är billigare 
än det godkända alternativet eller för att få ett subventionerat läkemedel när det 
godkända alternativet inte omfattas av subvention.”115 

Den som söker för indikationen smärta tycks ha lättare att bli beviljad licens 
eftersom Sativex inte alltid ger tillräcklig effekt på sådana symtom. En patient 
med sökt indikation MS tycks ha svårare att beviljas licens avseende Bediol då 
Sativex troligtvis haft god effekt. Det ekonomiska skälet för ansökan kan såle-
des slå hårdare mot den som ansöker för MS-relaterade symtom jämfört med 
smärtproblematik eftersom det för bifall räcker med att individen utvärderat 
läkemedlet och att tillräcklig effekt inte uppnåtts. Dock kan det uppfattas para-
                                                        
114 Kammarrätten i Stockholm dom den 2015-10-13 i mål nr 6234-14.  
115 Läkemedelsverket, Licens – vägledning till Läkemedelverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:25) om 
Licens, (Version 1, september 2018). Förutsättningar för licens, vägledningstext för 4 §.  
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doxalt att bekosta en behandling för Sativex med förväntad bristande effekt 
(vid smärta) enbart för att uttömma möjligheten till redan godkända läkemedel, 
vilket krävs enligt befintlig reglering. Förväntad bristande, eller utebliven, effekt 
av ett redan godkänt läkemedel kan således inte ligga till grund för ett bifallsbe-
slut.  
 Gällande Epidiolex tycks, som redogjorts för i avsnitt 4.6, LMV vara mer 
benäget att bevilja licens (23 av 25 beslut under år 2018 till april år 2019 och 10 
av 11 beslut under perioden 1 juli år 2018 till 31 december år 2018). Likt li-
censmotiveringarna för Bediol betonas vikten av regelbunden uppföljning och 
utvärdering av behandlingen. Något oklart är dock varför LMV i besluten un-
der urvalsperiodens senare månader; oktober och november, kompletterar mo-
tiveringen med risken för allvarliga biverkningar samt att förhållandet mellan 
nytta och risk ännu inte är fullt utredd. Anledningen till en mer stram moti-
vering är relativt oklar, men kan ha sin grund i resultat som lyfts fram i publice-
rade vetenskapliga studier. Detta då den vetenskapliga evidensen tycks vara 
central för verkets motivering av licensbeslut. En parallell kan dras till avslags-
beslutet för Epidiolex där verket betonade vikten av att riskerna inte var klar-
gjorda samt att preparatet inte var utvärderat på den indikation som ansökan 
avsåg dvs. det saknades vetenskapligt stöd för preparatets effekt på aktuell indi-
kation. Befintligt vetenskapligt stöd gör det således möjligt att på ett objektivt 
och tillförlitligt sätt avgöra om preparatet är ändamålsenligt vid aktuell indikat-
ion.  
 Det finns ingen enhetlig definition för vad som ska utgöra särskilda behov i 
licensbedömningen. Det blir snarare en individuell bedömning där sökt indikat-
ion vägs emot preparatets vetenskapliga stöd. Ju mer vetenskapligt stöd eller 
beprövad erfarenhet det finns om preparatet avseende en viss indikation desto 
större är förutsättningarna för bifallsbeslut. För att återkoppla till begreppen 
”särskilda skäl” och ”särskilda behov” som behandlats i avsnitt 4.4.2 kan kon-
stateras att om förutsättningarna för licens anses uppfyllda utgör det i sig ett 
särskilt behov som i sin tur medför att det finns särskilda skäl till att bevilja 
licens. Det vetenskapliga stödet för preparatet och aktuell indikation kan således 
bidra till att innebörden av ett särskilt behov i större utsträckning uppfylls i 
jämförelse med de fall där det vetenskapliga stödet är mer begränsat.  

I takt med den medicinska utvecklingen och den forskning som bedrivs av-
seende cannabispreparat kan det, enligt min mening, på sikt medföra att det 
vetenskapliga stödet utvidgas till att omfatta fler indikationer. Något som i sin 
tur resulterar i att definitionen av ett särskilt behov utvidgas genom att inrymma 
fler indikationer med vetenskapligt stöd.  
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4.8  Avslutande kommentar  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att LMV har ett mer restriktivt för-
hållningssätt till Bediol och tycks vara mer benäget att bevilja licens för Epidi-
olex med bakgrund i det befintliga vetenskapliga stödet. Trots bristfälligt veten-
skapligt underlag avseende Bediol tycks verket bevilja flertalet nyansökningar, 
vilket kan tyckas gå emot verkets i regel restriktiva förhållningssätt i avsaknaden 
av vetenskaplig evidens. Verkets inställning till preparaten kan skapa en nyfi-
kenhet om dess förenlighet med den straffrättsliga regleringen och domstols-
praxis, vilket kommer behandlas i följande kapitel. Råder det samsyn mellan 
myndighetsbeslut, domstolspraxis och lagstiftning? Eller har verket en mer 
tolerant inställning som kan föranleda ett resonemang de lege ferenda?  
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5  Förhållandet mellan myndighetsbeslut, 
domstolspraxis och lagstiftning   

 

5.1   Inledning 

Syftet med detta kapitel är att undersöka hur licensbesluten (myndighetsbeslut), 
vilka avhandlades i kapitel 4, förhåller sig till domstolspraxis och den straffrätts-
liga regleringen avseende cannabis. Kapitlet är tänkt att tydliggöra om, och på 
vilket sätt, besluten ligger i linje med befintlig lagstiftning och domar. I dagens 
samhälle har vi nämligen en straffrättslig lagstiftning i ett landskap där den me-
dicinska grunden inte beaktats i samma utsträckning som i licensbesluten. Frå-
gor som därmed kan dyka upp är: Hur betraktas cannabispreparaten? Är det 
samsyn i denna fråga eller skiljer det sig åt ur ett domstols- respektive myndig-
hetsperspektiv?  
 Inledningsvis behandlas verkets inställning till Epidiolex och Bediol för att 
sedan sättas i perspektiv till den straffrättsliga synen på preparaten. Därefter 
förs ett resonemang kring myndighetsbeslutens förenlighet med domstolspraxis 
och den straffrättsliga regleringen.  

5.2   Epidiolex – oljebaserat CBD-extrakt   

5.2.1  Läkemedelsverkets förhållningssätt till CBD-extrakt 

Totalt har LMV fattat 25 beslut fr.o.m. år 2018 till april år 2019. Av totalt 25 
beslut beviljade LMV licens i 23 fall och gav avslag i 2 fall. Under urvalspe-
rioden 1 juli år 2018 till 31 december år 2018 fattade verket totalt 11 beslut, 
varav 10 bifallsbeslut och 1 avslagsbeslut. Dessa statistiska uppgifter har legat 
till grund för att utreda verkets förhållningssätt till Epidiolex.  

Av det som presenterats i avsnitt 4.5.2.2 kan konstateras att LMV har ett re-
lativt tolerant förhållningssätt till Epidiolex i.o.m. att åtta nyansökningar bevil-
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jades licens för en period om sex månader (jmf med totalt 10 bifall under 
samma period). De två resterande bifallsbesluten avsåg troligtvis förnyad ansö-
kan då enskild licens beviljades för ett år. I licensbesluten betonade LMV vikten 
av att behandlingen följs upp och utvärderas, vilket föranledde en begränsad 
tidsperiod på sex månader. Verkets ställningstagande avseende en tidsperiod på 
sex månader skiljer sig från lämplig tidsperiod när det gäller Bediol (tre måna-
der). En tidsperiod på sex månader tyder på att LMV har ett tolerant förhåll-
ningssätt till Epidiolex. Det vetenskapliga stödet för Epidiolex som diskuterats i 
avsnitt 4.6 har troligtvis varit bidragande till flertalet bifallsbeslut. Av de statist-
iska uppgifterna, angående antal beslut under urvalsperioden, kan konstateras 
att det toleranta förhållningssättet avspeglas i antalet bifallsbeslut i relation till 
avslagsbeslut (10 bifall och 1 avslag). Detta konstaterande överensstämmer även 
med de statistiska uppgifterna under perioden år 2018 till april år 2019 (23 bifall 
och 2 avslag).  

Det genomgående toleranta förhållningssättet till Epidiolex tycks ha varit 
konsekvent från det att den första licensansökan inkom till LMV år 2018 avse-
ende Epidiolex. Utökat vetenskapligt stöd och antalet vetenskapliga studier 
avseende Epidiolex effekter har troligtvis varit bidragande till det större antalet 
bifall.   

5.2.2  Synen på CBD-extrakt ur ett straffrättsligt perspektiv  

Som presenterats inledningsvis i uppsatsens metodavsnitt, 1.4.2, behandlas 
CBD-olja och Epidiolex synonymt med varandra i denna uppsats. Som även 
redogjorts för i metodavsnittet är preparaten likvärdiga innehållsmässigt, vilket 
medför att likställandet av preparaten är befogat. Båda preparaten består av ett 
oljebaserat CBD-extrakt som intas oralt.   
 I avsnitt 3.5.4.2 behandlades avgörandet som gav upphov till frågan om 
CBD-olja med låg dos THC bör utgöra narkotika. Både tingsrätten och hovrät-
ten menade att oljan inte utgör narkotika mot bakgrund av legalitetsprincipen 
eftersom oljan inte påvisats innehålla högre halt THC än den lagliga industri-
hampan (0,2 %). I samma avsnitt nämndes även att hovrättsdomen överklagats 
till HD och prövningstillstånd har beviljats i frågan om CBD-olja bör utgöra 
narkotika eller ej.  
 I väntan på prejudikat, som vägledning för framtida rättstillämpning, har 
uppsatsen i avsnitt 3.5.4.3 behandlat befintlig hovrättspraxis, vilken diskuterat 
frågan huruvida den orala lösningen bör betraktas som narkotika. Av rådande 
hovrättpraxis kan konstateras att ett flertal avgöranden förde ett resonemang 
med utgångspunkt i NJA 2007 s. 219. Slutsatsen blev således att undantaget för 
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industrihampa bör tolkas som så att industrihampa inte bör utgöra narkotika 
oavsett dess form eller användningsområde. Det saknades således betydelse att 
förfarandet inte hade ett direkt samband till själva odlingen. Omständigheten 
att oljan innehöll låg halt THC medförde inte, enligt hovrätternas resonemang, 
att oljan borde utgöra narkotika enbart på denna grund.  

Hovrättsavgörandet där domen meddelades 2018-05-07 i mål B 4949-17, 
gjorde en annan tolkning av undantaget i bilaga 1 till förordningen om kontroll 
av narkotika. Hovrätten betonade att en lexikalisk tolkning av undantaget för 
industrihampa även kan resultera i att enbart hampaväxten som sådan är undan-
tagen den rättsliga definitionen av cannabis. Denna tolkning medför således att 
olja, vilket utgör ett CBD-extrakt dvs. en bearbetning av växten, kan likställas 
med cannabis och definieras som narkotika enligt NSL. Hovrätten diskuterade 
även att bearbetning av industrihampa i syfte att framställa CBD-olja kan utgöra 
en beredning enligt psykotropkonventionen eftersom lösningen innehåller 
THC. Denna tolkning; att CBD-olja utgör en beredning i konventionens me-
ning, innebär även att oljan utgör narkotika enligt NSL då THC är en narko-
tikaklassad substans enligt psykotropkonventionen. Hovrätten ansåg dock att 
CBD var det huvudsakliga ämnet medan THC utgjorde en biprodukt i tillverk-
ningsprocessen. Likt flertalet hovrättsavgöranden betonade hovrätten seder-
mera vikten av att legalitetsprincipen upprätthålls vid tolkning av undantaget. 
Således kan konstateras att en rimlig tolkning av undantaget är att även en pro-
dukt (t.ex. olja) som framställs av växten industrihampa träffas av undantaget 
och utgör således inte narkotika enligt NSL. I flertalet avgöranden ifrågasätts 
utformningen av undantaget för industrihampa eftersom undantaget tycks vara 
obegripligt och otydligt avseende gränsdragningen för vad som utgör narkotika 
och vad som undantas. Legalitetsprincipen blev således bromsklossen för en 
mer långtgående tolkning av undantaget med tanke på att en sådan tolkning 
riskerade att bli för oförutsebar.   
 Som framkommer av avsnitt 3.5.4.4 kan rättsläget betraktas som något oklart 
i väntan på beslut från HD. Det går dock att dra slutsatsen att industrihampa, 
vilken undantas från cannabisdefinitionen inte kan övergå till att betraktas som 
narkotika oavsett hur hanteringen av industrihampan ser ut dvs. varken växt 
eller slutprodukt kan betraktas som narkotika. Flertalet avgöranden betonade 
även att det vore oförenligt med legalitetsprincipen där en tolkning att extrakt 
av industrihampa, såsom CBD-olja, ska utgöra narkotika. Oklart är dock 
huruvida CBD-oljan kan utgöra en beredning enligt psykotropkonventionen 
och på denna grund utgöra narkotika. Sammanfattningsvis kan konstateras att 
CBD-olja, ur rättslig synvinkel, inte bör betraktas som cannabis. Det rättsliga 
synsättet idag tyder således på att industrihampa och de produkter som fram-
ställs ur denna inte är att likställa med cannabis. Det råder, i hovrättspraxis en 
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enhetlig uppfattning om att även extrakt av industrihampa bör undantas definit-
ionen av cannabis och inte enbart själva växten.  
 Både hampaväxten och CBD-oljan innehåller låg halt THC, vilket medför att 
den rusgivande effekten är obefintlig. Denna omständighet skulle potentiellt 
vara bidragande till den rättsliga synen på CBD-oljan då narkotika är något som 
generellt förknippas med rusgivande effekter, något som föreskrivs i 8 § NSL.  
  

5.2.3  Licensbeslutens förenlighet med domstolspraxis och 
narkotikalagstiftningen  

Myndighetsbesluten avseende Epidiolex var nästintill uteslutande bifallsbeslut. 
Hur CBD-extraktet bör betraktas ur straffrättsligt perspektiv har diskuterats i 
hovrätterna. Resultatet av denna domstolspraxis tyder på ett något oklart för-
hållningssätt gentemot CBD-extrakt, framförallt huruvida preparatet bör utgöra 
en beredning enligt psykotropkonventionen och på denna grund därmed utgöra 
narkotika enligt NSL. Dock tycks det i nuläget finnas en enhetlig uppfattning 
om att även CBD-extrakt bör undantas definitionen av cannabis och inte enbart 
industrihampan som sådan.  

Till grund för mängden bifallsbeslut ligger verkets licensmotiveringar, vilka 
underbyggs av vetenskapligt stöd. Verkets toleranta inställning ligger i linje med 
det resonemang som förts i hovrätterna. Myndighetsbesluten med övervägande 
bifall tyder på att LMV är följsam domstolarnas uppfattning att CBD-extrakt 
inte bör likställas med cannabis. Således kan konstateras att det råder samsyn i 
domstolspraxis och myndighetsbeslut gällande synen på extraktet. LMV ligger 
därmed i linje med befintlig rättspraxis och den kritiska analys av undantaget 
för industrihampa som fördes av hovrätten, dom 2018-05-07 i mål B 4949-17, 
vilket inte fått genomslag i licensbesluten. Hovrättsdomen behandlades bl.a. i 
föregående avsnitt 5.2.2, där domstolen menade att undantaget går att tolka på 
två sätt; antingen utgör extraktet cannabis eller så undantas extraktet cannabis-
definitionen. Likaså diskuterade hovrätten frågan huruvida extraktet, som inne-
höll en liten mängd THC, kunde utgöra en beredning och på denna grund ut-
göra narkotika. Med avstamp i legalitetsprincipen kom domstolen fram till slut-
satsen att en tolkning av undantaget bör resultera i att även extraktet är undan-
taget definitionen av cannabis. Trots det kritiska resonemang som fördes av 
hovrätten och att HD beviljat prövningstillstånd huruvida CBD-extraktet ska 
utgöra narkotika avspeglas inte detta i licensbesluten.  

Från den första licensansökan har LMV haft en tolerant inställning med 
hänsyn till det vetenskapliga underlaget som finns avseende Epidiolex. Den 
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oklarhet som råder ur ett straffrättsligt perspektiv har inte påverkat verkets 
förhållningssätt till Epidiolex. Detta kan tyda på att LMV tillmäter den medi-
cinska grunden mer tyngd, med stöd av vetenskaplig evidens, i jämförelse med 
hur preparatet betraktas straffrättsligt. Har det någon betydelse hur LMV för-
håller sig till preparatet och hur preparatet betraktas ur en straffrättslig synvin-
kel? Enligt den rådande normhierarkin är myndighetsbeslut underordnade 
domstolsbeslut och därmed bör det finnas någon form av samsyn i båda pröv-
ningarna mot bakgrund av att licensförskrivning kan ses som ett undantag från 
NSL. Då LMV gör en medicinsk prövning, där licensmotiveringen består av 
medicinska skäl, kan det tyckas självklart att det vetenskapliga stödet skall vara 
avgörande för om utgången blir ett bifalls- eller avslagsbeslut. Det kan dock 
konstateras att två prövningar, vilka går åt olika håll, kan innebära ett resone-
mang de lege ferenda. Detta skulle möjligtvis vara fallet om HD med ett skär-
pande beslut går emot hovrätternas syn och om LMV fortsatt anammar ett 
tolerant förhållningssätt. I takt med att LMV följer den medicinska utvecklingen 
i licensbedömningen riskerar således de straffrättsliga prövningarna att halka 
efter, vilket även potentiellt skulle föranleda ett resonemang de lege ferenda. 
Det kan dock konstateras att den straffrättsliga synen på CBD-extrakt i dagslä-
get ligger i linje med verkets toleranta förhållningssätt.  

Av den hovrättspraxis som studerats i uppsatsen kan konstateras att det i 
dagsläget råder en form av enhetlig uppfattning angående att extraktet inte bör 
utgöra narkotika. Likaså framkommer det att bifallsbesluten, i proportion till 
antalet avslag, är förenligt med den straffrättsliga synen på extraktet. LMV tole-
ranta förhållningssätt ligger således i linje med den straffrättsliga synen om att 
preparatet inte bör betraktas som narkotika.  

5.3   Bediol – hela växtdelar av cannabis  

5.3.1  Läkemedelsverkets förhållningssätt till hela 
cannabisväxtdelar i kapselform 

Totalt har LMV fattat 72 beslut under perioden 1 januari år 2017 till 5 april år 
2019. Av totalt 72 beslut beviljade LMV licens i 58 fall och gav avslag i 14 fall. 
Under urvalsperioden 1 juli år 2018 till 31 december år 2018 fattade verket 
totalt 16 beslut, varav 14 bifallsbeslut och 2 avslagsbeslut. Dessa statistiska 
uppgifter har legat till grund för att utreda verkets förhållningssätt till Bediol.  
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 Av det som presenterats i avsnitt 4.5.3.2 kan konstateras att LMV tillsynes 
har ett restriktivt förhållningssätt till Bediol i.o.m. den försiktighetsåtgärd på tre 
månader som verket vidtar vid en nyansökan. Det framkom att 6 beslut (av 14 
bifall) avsåg förnyad ansökan, vilket kan tala för att det restriktiva förhållnings-
sättet får stå tillbaka för den positiva medicinska effekten i de enskilda fallen. I 
besluten betonade LMV att preparatet inte genomgått konventionella kliniska 
prövningar och framhöll vikten av kontinuerlig utvärdering och uppföljning. 
Vid en första anblick kan verket tyckas ha en restriktiv inställning till preparatet 
men trots bristfälligt vetenskapligt stöd tyder de statistiska uppgifterna under 
urvalsperioden på att antalet bifall är övervägande. Med grund i den vidtagna 
försiktighetsåtgärden på tre månader menar verket att antalet bifall är motiverat 
trots begränsat vetenskapligt underlag.   

Antal bifallsbeslut under urvalsperioden ligger även i linje med antal bifalls- 
och avslagsbeslut för tidsperioden 1 januari år 2017 till 5 april år 2019. Sam-
manfattningsvis går det att konstatera att verket i licensbesluten vidtar en för-
siktighetsåtgärd genom att bevilja licens för en kortare period jämfört med 
Epidiolex men där antalet bifallsbeslut ändå var överrepresenterade. Av det 
som presenterats i avsnitt 4.5.3.4 kan konstateras att LMV under åren 2017 till 
2019 successivt gått ifrån det restriktiva förhållningssättet eftersom antalet av-
slag mer än halverats under perioden. Inställningen har succesivt blivit mer och 
mer tolerant då även antal bifall i relation till avslag mer än dubblerats från år 
2017 till och med år 2019 (jmf 9 avslag och 25 bifall år 2017, 4 avslag och 19 
bifall år 2018 och 1 avslag och 14 bifall under januari till april år 2019).  

Således är det möjligt att dra slutsatsen att LMV i dagsläget tycks ha ett rela-
tivt tolerant förhållningssätt till cannabispreparatet Bediol men värt att notera är 
den försiktighetsåtgärd om tre månader som verket beaktar.  

5.3.2  Synen på hela cannabisväxtdelar i kapselform ur ett 
straffrättsligt perspektiv 

Som framgår av avsnitt 3.5.3.3 omfattas hela cannabisväxtdelar i kapselform av 
den rättsliga definitionen av cannabis vid tillämpning av NSL. Preparatet Bediol 
faller nämligen in under cannabisdefinitionen som anges i bilaga 1 till förord-
ningen om kontroll av narkotika eftersom preparatet består av hela ovanjor-
diska växtdelar av cannabisplantan, från vilka hartset (kådan) inte blivit extrahe-
rat. Det saknar således betydelse att det är hela växtdelar i kapselform. Det kan 
därmed konstateras att Bediol träffas av den rättsliga definitionen av cannabis 
och utgör narkotika enligt 8 § NSL. Detta mot bakgrund av att cannabis är 
föremål för kontroll, enligt narkotikakonventionen, och att cannabis av rege-
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ringen förklarats som narkotika enligt NSL, vilket framkommer av bilaga 1 till 
förordning om kontroll av narkotika. Huruvida Bediol är att anse som narkotika 
enligt 8 § NSL beror även på preparatets beroendeframkallande egenskaper 
samt rusgivande effekter i varje enskilt fall.  
 Den rättsliga synen på hela cannabisväxtdelar i sin naturliga form är kontrol-
lerad och strikt. Som redogjorts för i avsnitt 3.5.2.3 har lagstiftaren gjort en 
intresseavvägning mellan en kontrollerad reglering av narkotika och ett system 
med licensförskrivning samt godkännande av läkemedel kontra en effektiv me-
dicinering för den enskilde. Den svenska narkotikalagstiftningen präglas således 
av ett restriktivt synsätt där lagstiftaren varit tydlig med att det inte är tillåtet att 
själv experimentera med, eller odla, cannabis i medicinskt syfte. Både narkotika-
lagstiftningen, läkemedelslagen och systemet med licensförskrivning tydliggör 
vikten av en vetenskaplig grund för de preparat och läkemedel som används. 
NSL förespråkar ett restriktivt förhållningssätt gentemot narkotika och narko-
tikaklassade läkemedel och substanser, jmf 1 § och 8 § NSL. Läkemedelslagen i 
sin tur stadgar att det krävs godkännande eller registrering av läkemedel för att 
upprätthålla den vetenskapliga grunden för mediciner som används i Sverige, 5 
kap. 1 § och 4 kap. 2, 4, 5 eller 9 §§ läkemedelslagen. Som ett undantag från 
både NSL och läkemedelslagen finns möjligheten till licensförskrivning. Enskild 
licens innebär att cannabispreparat kan brukas i undantagsfall, trots att prepara-
tet utgör narkotika enligt 8 § NSL och inte uppfyller de traditionella kraven på 
godkännande eller registrering enligt 4 kap. 2, 4, 5 eller 9 §§ läkemedelslagen.  
 Med tanke på att det finns en straffrättslig reglering av cannabis enligt NSL 
och ett separat system avseende licensförskrivning av cannabispreparat tyder 
det på ett övergripande restriktivt förhållningssätt till narkotika (och cannabis) 
ur ett rättsligt perspektiv. Den intresseavvägning som lagstiftaren vidtagit tyder 
på att det råder ett restriktivt förhållningssätt till cannabis, där exempelvis bruk 
eller innehav i medicinskt syfte även kan medföra ett narkotikabrott, 1 § och 8 § 
NSL.116 Summa summarum råder det ett, ur en straffrättslig synvinkel, restrik-
tivt förhållningssätt till det som kan inrymmas i den rättsliga definitionen av 
cannabis dvs. utöver cannabisplantan, även medicinska preparat som innehåller 
hela cannabisväxtdelar.  
 

                                                        
116 Jmf NJA 2017 s. 872 som diskuterats i avsitt 3.5.2.  
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5.3.3  Licensbeslutens förenlighet med den straffrättsliga 
synen 

Bifallsbesluten för Bediol är relativt många i förhållande till avslag. 58 bifall och 
14 avslag under perioden 1 januari år 2017 till 5 april år 2019 och under urvals-
perioden 1 juli år 2018 till 31 december år 2018 fattade LMV totalt 14 bifalls- 
och 2 avslagsbeslut. I fråga om bifall vid nyansökan vidtar verket en försiktig-
hetsåtgärd genom att bevilja licens för en tid om tre månader. Vad gäller för-
nyad ansökan beviljas licens i regel för ett år. Ur ett straffrättsligt perspektiv 
utgör Bediol narkotika enligt NSL eftersom preparatet faller in under definit-
ionen av cannabis. Narkotikalagstiftningen präglas av ett restriktivt synsätt där 
det ska finnas en kontrollerad reglering av narkotika. Idag finns det ett system 
med licensförskrivning som kan ses som ett undantag från narkotikalagstift-
ningen då patienter med särskilda behov tillåts att, med hjälp av licens, bruka 
cannabispreparat i ett medicinskt syfte.  
 I de åtta bifallsbesluten under urvalsperioden, vilka samtliga var nyansök-
ningar, betonade LMV att preparatet inte genomgått konventionella kliniska 
prövningar och att effekten av preparatet är individuell, vilket föranleder upp-
följning och utvärdering i varje enskilt fall. Sex bifallsbeslut avsåg förnyad ansö-
kan, vilka beviljades licens för ett år utan närmare motivering. Verkets skärpta 
motivering vid bifall av nyansökningar samt försiktighetsåtgärden med tre må-
nader ligger i linje med det restriktiva synsättet gällande narkotika ur ett straff-
rättsligt hänseende. Det är dock diskutabelt huruvida verkets bedömning av 
förnyade ansökningar, och antal bifall i proportion till avslag, är förenligt med 
den rättsliga synen på cannabis. I fråga om förnyade ansökningar där licens 
beviljas för ett år vidtas i regel en återhållsam motivering, vilket i sig kan ge en 
fingervisning av en mer tolerant inställning. Antal bifall i relation till avslag kan 
även ge intrycket av att LMV har en tolerant inställning. Mot bakgrund härav är 
det således möjligt att dra slutsatsen att den restriktiva synen på Bediol (canna-
bis), enligt NSL, inte återspeglas i myndighetsbesluten. Det är snarare två olika 
synsätt som går åt var sitt håll dvs. ett tolerant förhållningssätt kontra en restrik-
tiv inställning. Det finns således en tydlig skiljelinje för hur preparatet hanteras 
ur ett myndighets respektive straffrättsligt perspektiv.  
 I dagsläget har vi en lagstiftning och ett landskap där den medicinska grun-
den inte beaktas utan den straffrättsliga regleringen likställer Bediol med canna-
bis, vilket medför att preparatet utgör narkotika i lagens mening. Å andra sidan 
finns systemet för licensförskrivning där LMV i licensbedömningen beaktar den 
medicinska grunden. Detta i sin tur kan medföra ett resonemang de lege fe-
renda då det råder delade meningar mellan verkets förhållningssätt och den 
straffrättsliga synen.  
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5.3.4  Ett perspektiv de lege ferenda    

Verkets toleranta inställning till Bediol kontra det straffrättsliga synsättet på 
Bediol, vilka diskuterats i avsnitt 5.3.3, kan föranleda ett resonemang de lege 
ferenda. Ur ett straffrättsligt- och myndighetsperspektiv råder det ingen samsyn 
i frågan hur hela cannabisväxtdelar ska betraktas. Det tycks vara två olika för-
hållningssätt som är benägna att gå i skilda riktningar; ett restriktivt synsätt 
jämfört med en tolerant inställning.  
 Denna tydliga skiljelinje kan tala för att den straffrättsliga lagstiftningen inte 
fullt ut hänger med den medicinska utvecklingen avseende cannabispreparat. Å 
ena sidan finns en lagstiftning med en strikt reglering av narkotika, å andra si-
dan finns myndighetsbesluten där den medicinska grunden värdesätts på ett 
annat vis. Av de statistiska uppgifterna som behandlats i bl.a. avsnitt 4.6 kan 
konstateras att verkets förhållningssätt succesivt förändrats från år 2017. Till en 
början hade LMV ett mer restriktivt förhållningssätt men med tanke på att antal 
bifall i relation till avslag fördubblades under åren 2017 till 2019 tyder det på att 
den restriktiva inställningen mer och mer övergått till ett tolerantare förhåll-
ningssätt. Grunden till ett förändrat förhållningssätt är troligtvis den medicinska 
utvecklingen och framstegen i den forskning som bedrivs avseende medicinsk 
cannabis. Mot denna bakgrund kan det tyckas naturligt att LMV succesivt för-
ändrat synsätt eftersom LMV i licensbedömningen beaktar den medicinska 
grunden.  
 Ovan resonemang tydliggör att lagstiftningen kan ha halkat efter, eller i vart 
fall inte anammat den utvecklingen som skett, ur ett medicinskt perspektiv. 
Eftersom lagstiftningsprocessen är tidskrävande faller det sig naturligt att detta 
kan vara fallet. Det är diskutabelt huruvida det bör ske någon form av föränd-
ring av den straffrättsliga regleringen i fråga om cannabisdefinitionen med tanke 
på verkets toleranta inställning och den utveckling som skett medicinskt. Enligt 
rådande normhierarki inom rättssystemet bör det finnas en enhetlig uppfattning 
med hänsyn till kraven på förutsebarhet enligt legalitetsprincipen, vilket i sin tur 
kan påverka rättssäkerheten. Eftersom licensförskrivningen kan ses som ett 
undantag från NSL finns ett nära samband, vilket ger ytterligare incitament för 
ett enhetligt förhållningssätt och detta för att inte påverka förutsebarheten. Två 
olika förhållningssätt till ett och samma preparat kan innebära en osäkerhet för 
vad som gäller.  

Som redogjorts för i avsnitt 2.3.3 och 2.3.4 är Sverige bundna av de förkla-
ringar som återfinns i psykotropkonventionen och narkotikakonventionen. 
Enligt den nuvarande internationella regleringen står cannabis under den mest 
omfattande kontrollen, vilket i sin tur återspeglas i den nationella lagstiftningen. 
Således är det i dagsläget enbart möjligt att utforma en nationell lagstiftning i 
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skärpande riktning. I avsnitt 2.3.5 behandlades en ev. framtida internationell 
omklassificering av cannabis mot bakgrund av det medicinska användningsom-
rådet. Vid en sådan omklassificering skulle det förmodligen vara möjligt att 
omformulera cannabisdefinitionen även på nationell nivå. Mot bakgrund av de 
två olika rådande synsätten, på myndighetsnivå och straffrättslig nivå, är det 
diskutabelt om preparat beståendes av hela cannabisväxtdelar bör omfattas av 
cannabisdefinitionen (i dagsläget) eller vid en ev. framtida internationell om-
klassificering av cannabis. Med hänsyn till den medicinska utvecklingen avse-
ende cannabis och dess användningsområden faller det sig naturligt, enligt min 
uppfattning, att cannabisdefinitionen bör ses över, framförallt vid en internat-
ionell omklassificering. För att upprätthålla legalitetsprincipens förutsebarhet 
som diskuterats i avsnitt 3.7, och i sin tur rättsäkerheten, kan det vara relevant 
att eftersträva någon form av samsyn mellan myndigheternas, domstolarnas och 
lagstiftningens förhållningssätt till cannabispreparat.  

5.4  Den befintliga regleringen av cannabis och dess 
ändamålsenlighet  

Den svenska narkotikapolitiken kännetecknas idag av en restriktiv politik som 
eftersträvar kontroll och där syftet är att genom samhälleliga åtgärder begränsa 
narkotikans utbredning, bl.a. genom att tillskriva lagstiftningen och domstolsar-
betet stor betydelse.117 Som framgått av avsnitt 2.3 har NSL, narkotikakonvent-
ionen och psykotropkonventionen till syfte att begränsa narkotikans utbredning 
i samhället och konsumtionen av densamma. Begränsningen är tänkt att bidra 
till att narkotika bara används för medicinska och vetenskapliga ändamål. Både 
internationellt och nationellt präglas lagstiftningen idag av en restriktiv syn på 
cannabis. Cannabisdefinitionen som återfinns i bilaga 1 till förordningen om 
kontroll av narkotika upprätthåller det restriktiva synsättet. 1 § NSL som be-
handlar straffbara befattningar av narkotika och 8 § NSL som reglerar vad som 
utgör narkotika ligger även dessa i linje med ett restriktivt förhållningssätt.  
 Som redogjorts för i bakgrundsavsnittet 1.1 fastställdes det i narkotikakon-
ventionen år 1961 att cannabis skulle narkotikaklassas. Då konventionen tillåter 
ett bruk av cannabis inom ramen för medicinska och vetenskapliga ändamål har 
den fortsatta forskningen avseende cannabis medicinska egenskaper varit av 

                                                        
117 Goldberg, Ted, Legalisera narkotika? Ett diskussionsunderlag, Academic Publishing of Sweden, 
Solna, 2011, s. 99.  
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stor betydelse för att behandla ett flertal sjukdomstillstånd.118 Mot bakgrund av 
att cannabis klassades som narkotika enligt narkotikakonventionen år 1961 har 
det bidragit till ett kontinuerligt restriktivt förhållningssätt som sedermera åter-
speglats i den nationella lagstiftningen. Trots den medicinska forskning som 
bedrivits har det i dagsläget inte haft någon inverkan på att luckra upp det re-
striktiva synsättet. Mot denna bakgrund finns det idag ingen skiljelinje mellan 
medicinskt bruk av och ett straffbelagt narkotikamissbruk, 1 § st. 1 p. 2 och 8 § 
NSL.  
 Som redogjorts för i avsnitt 3.5.2.1 och 3.5.2.3 avseende den intresseavväg-
ning som lagstiftaren vidtagit kan det konstateras att intresset av en kontrollerad 
reglering av narkotika väger tyngre än den enskildes möjlighet att på egen hand 
använda cannabis i medicinskt syfte. Eftersom möjlighet finns, genom systemet 
för licensförskrivning, att i undantagsfall bruka cannabispreparat anses inte att 
framställa medicinering på egen hand befogat, jmf HD:s resonemang i NJA 
2017 s. 872. Mot denna bakgrund tydliggörs, ur lagstiftarens perspektiv, att 
lagstiftningen fungerar eftersom det finns en möjlighet för patienter med ett 
särskilt behov att bruka cannabispreparat i medicinskt syfte samtidigt som den 
restriktiva narkotikalagstiftningen upprätthålls.  

Det är dock diskutabelt huruvida lagstiftningens ändamålsenlighet förhåller i 
sig över tid med hänsyn till den medicinska forskning som bedrivs avseende 
cannabis effekter på olika sjukdomstillstånd. Likaså skulle verkets toleranta 
förhållningssätt till Bediol potentiellt ha en viss inverkan i fråga om lagstiftning-
en anses ändamålsenlig eftersom LMV beaktar den medicinska utvecklingen. 
Med hänsyn till den rådande internationella synen avseende cannabis, enligt 
narkotikakonventionen och psykotropkonventionen, bör den nationella narko-
tikalagstiftningen betraktas som ändamålsenlig i dagsläget. Trots att verkets 
inställning inte är förenligt med den straffrättsliga synen bör det, mot bakgrund 
av den internationella regleringen, vara av mindre betydelse då Sverige ratifice-
rat konventionerna. I fråga om en internationell omklassificering av cannabis, 
som behandlats i avsnitt 2.3.5, blir det diskutabelt om även cannabisdefinition-
en på nationell nivå bör omarbetas. Detta för att bibehålla lagens ändamålsen-
lighet, ligga i linje med den internationella synen, LMV toleranta förhållnings-
sätt samt den medicinska utvecklingen. Det återstår att se om, eller hur, narko-
tikalagstiftningen framöver påverkas av en ev. internationell omklassificering av 
cannabis.   
 Det kan dock konstateras att den nuvarande narkotikalagstiftningen är 
ändamålsenlig i förhållande till rådande internationell, och nationell, reglering av 

                                                        
118 Litsfeldt, Lars-Erik, CBD utvinns ur industrihampa – lan bli ett hot mot läkemedelsindustrin. LCHF-
Magasinet, vol. 5, 2018. s. 10. 
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cannabis. Likaså bör den nuvarande lagstiftning betraktas som ändamålsenlig 
eftersom det finns en möjlighet till licensförskrivning samtidigt som en nollvis-
ion mot narkotika i samhället upprätthålls. Lagstiftarens intresseavvägning till-
godoses således genom den straffrättsliga regleringen och den enskildes medi-
cinska intresse tillgodoses genom systemet för licensförskrivning.  

5.5  Övergripande reflektioner  

I dagens samhälle har vi en straffrättslig reglering där den medicinska grunden 
inte beaktas i samma utsträckning som i licensbesluten. Den medicinska grun-
den har således varit avgörande för den skiljelinje som återfinns kring hur ett 
preparat med hela cannabisväxtdelar ska betraktas. Angående CBD-extrakt 
råder det samsyn i hur preparatet betraktas både ur ett myndighets respektive 
straffrättsligt perspektiv. Värt att notera är att HD, i skrivande stund, beviljat 
prövningstillstånd för att avgöra frågan huruvida CBD-extrakt med låg dos 
THC bör utgöra narkotika. Avgörandet från HD kommer sedermera vara väg-
ledande för framtida rättstillämpning då HD är rättsbildande och kan skapa 
gällande rätt genom prejudikat. I det fall HD går på tingsrättens och hovrättens 
linje kan det konstateras att samsynen hos LMV och domstolarna kvarstår.  

Det vetenskapliga underlaget är av stor betydelse i licensbedömningen. Ef-
tersom den medicinska utvecklingen går framåt, avseende Epidiolex effekter på 
epilepsi, har det vetenskapliga stödet underbyggts ytterligare. I takt med att det 
vetenskapliga stödet ökar, smittar detta av sig på licensbesluten genom att antal 
bifall i förhållande till antal avslag ökar. I det fall HD går emot underinstanser-
nas beslut skulle den rådande samsynen luckras upp. Eftersom den medicinska 
utvecklingen går framåt, och således också utökar det vetenskapliga underlaget, 
medför det att LMV kan inta ett tolerantare förhållningssätt, vilket leder till fler 
bifallsbeslut. Ett beslut från HD i skärpande riktning skulle således splittra det 
enhetliga förhållningssättet till CBD-extrakt. Med tanke på verkets toleranta 
inställning skulle ett skärpande beslut potentiellt föranleda en fingervisning om 
hur NSL ska tolkas och även öppna upp för en diskussion huruvida lagen är 
ändamålsenlig eller ej. Detta skulle i sin tur resultera i en liknande situation som 
råder avseende Bediol där det finns två olika synsätt dvs. verkets toleranta in-
ställning kontra ett restriktivt förhållningssätt ur en straffrättslig synvinkel. Ett 
beslut från HD i skärpande riktning skulle därmed möjligen betraktas som bak-
åtsträvande och oförenligt med den medicinska utvecklingen. Kontrasten är att 
det är eftersträvansvärt med en narkotikalagstiftning som syftar till att minska 
konsumtionen av narkotika och dess utbredning i samhället. Systemet med 
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licensförskrivning utgör således en möjlighet att bruka medicinsk cannabis lag-
ligt i Sverige. Systemet med licensförskrivning tillgodoser således båda sidorna 
av myntet; ett restriktivt synsätt med kontroll av narkotika och den enskildes 
möjlighet till bruk av verksamma preparat.  

Olika synsätt på cannabispreparat hos LMV, domstolarna och ur narkotika-
lagstiftningens synvinkel kan medföra att prövningarna går emot varandra 
och/eller i olika riktningar, något som kan påverka förutsebarheten. Två olika 
inställningar kan bidra till minskad förutsebarhet för den enskilde om vem som 
kan beviljas licens. Minskad förutsebarhet i beslutsfattandet skulle potentiellt 
medföra att den rättsliga principen om legalitet åsidosätts och likväl kan rättssä-
kerheten påverkas. Således bör det vara eftersträvansvärt att det ska råda någon 
form av samsyn om hur preparaten betraktas, oavsett synvinkel, då det rör sig 
om ett och samma cannabispreparat. Därmed bör myndighetsbesluten ligga i 
linje med befintlig rättspraxis eftersom licensförskrivningen utgör ett undantag 
från NSL. Rättsdogmatiken bygger på en form av normhierarki och tolknings-
företräde för olika typer av källor där myndighetsföreskrifter och myndighets-
beslut är underordnade de traditionella rättskällorna. Således är det diskutabelt 
om det kan anses förenligt med rådande normhierarki att myndighetsbeslut inte 
ligger i linje med synen inom domstolsväsendet och den straffrättsliga regle-
ringen. Detta kan medföra en syn på hur NSL ska tolkas och vem som ska 
beviljas licens eller inte.  

För att beviljas licens gör LMV bedömningen huruvida det föreligger ett sär-
skilt behov av det specifika licensläkemedlet som ansökan avser. I licensbe-
dömningen beaktar LMV den medicinska grunden; finns det ett behov, är nyt-
tan i förhållande till risken positiv, och finner ur detta om det finns medicinska 
förutsättningar till att bevilja licens för aktuell indikation. Som redogjorts för i 
avsnitt 4.3.1 ska ett läkemedel i regel godkännas eller registreras innan försälj-
ning får ske i Sverige. Läkemedelslagen gör emellertid undantag för licensläke-
medel om det finns särskilda skäl och försäljning kan då ske trots att preparatet 
inte godkänts eller registrerats. 2 kap. 17 § läkemedelsförordningen stadgar 
följande: ”Tillstånd till försäljning av ett läkemedel enligt 4 kap. 10 § läkeme-
delslagen (2015:315) får meddelas för att tillgodose särskilda behov av läkeme-
del i hälso- och sjukvården […] Frågor om sådana tillstånd prövas av Läkeme-
delsverket. - - -” Vad som utgör ett särskilt behov avgörs således av LMV i 
varje enskilt fall där det vetenskapliga underlaget för sökt indikation även har 
betydelse för verkets bedömning.  

Ett och samma cannabispreparat, Bediol, betraktas annorlunda i två olika 
kontexter. Den medicinska grunden som LMV beaktar i bedömningen är såle-
des avgörande för den enskildes möjlighet att bruka preparatet lagligt. Eftersom 
den medicinska grunden inte beaktas ur ett straffrättsligt perspektiv medför det 
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att narkotikamissbruk och medicinskt bruk likställs med varandra och bedöms 
därav på samma sätt.  
  I avsnitt 5.3.4 fördes ett resonemang de lege ferenda där verkets toleranta 
inställning kan få betydelse för hur preparatet bör betraktas även ur ett straff-
rättsligt perspektiv. I takt med den medicinska utvecklingen och preparatens 
medicinska potential kan det medföra att den rättsliga regleringen av cannabis 
ses över, framförallt om det sker en omklassificering på internationell nivå. I 
takt med att den medicinska potentialen utvärderas är det i framtiden möjligt att 
vi på internationell nivå får se över cannabisdefinitionen. Den internationella 
kontrollen kan således betraktas som ett riktmärke för hur cannabispreparatet 
bör hanteras även på nationell nivå. 

5.6   Avslutande kommentar 

Sammanfattningsvis kan konstateras att narkotikalagstiftningen behövs för att 
strama åt konsumtionen och narkotikans utbredning i samhället samtidigt som 
möjligheten finns, genom systemet för licensförskrivning, att lagligt bruka can-
nabispreparat. I dagsläget råder det samsyn mellan myndigheter och domstolar 
genom ett tolerant förhållningssätt till CBD-extrakt (beslut från HD inväntas 
dock för framtida rättstillämpning). Hur preparat bestående av hela cannabis-
växtdelar betraktas varierar ur ett myndighets kontra straffrättsligt perspektiv. 
Detta kan i sin tur skapa en osäkerhet kring hur NSL bör tolkas och dess 
ändamålsenlighet. Likaså kan det uppstå osäkerhet för den enskilde i fråga om 
licensbeslut och hur möjligheterna att få licens beviljad ser ut. Två skilda för-
hållningssätt kan även medföra ett resonemang de lege ferenda. I fråga om en 
internationell omklassificering av cannabis skulle möjligtvis verkets toleranta 
inställning tala för en omklassificering även på nationell nivå.  
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6  Sammanfattande diskussion och slutsats  

 

6.1 Inledning  

Syftet med denna uppsats har varit att kritiskt analysera de legala förutsättning-
arna för att bruka medicinsk cannabis i Sverige. För att uppfylla syftet har tre 
centrala delar behandlats och som svarar på frågor angående vad ett narkotika-
missbruk innebär ur både medicinsk och straffrättslig synvinkel, vilka krav som 
ställs för att beviljas licens och myndighetsbeslutens förenlighet med narkotika-
lagstiftningen och domstolspraxis. En övergripande slutsats är att det råder 
oklarhet beträffande huruvida CBD-extrakt ska utgöra narkotika i lagens me-
ning. Likaså råder oklarhet kring hur de medicinska motiven, i fråga om ett 
medicinskt bruk, ska beaktas i rättstillämpningen. Detta kan påverka förutse-
barheten av vad ett missbruk enligt NSL innebär. Vidare visar den studie som 
genomförts, beträffande verkets beslut rörande Bediol och Epidiolex, att LMV 
har en tolerant inställning till båda preparaten. Studien har varit av intresse för 
att synliggöra diskrepansen som råder mellan vad medicinskt bruk innebär och 
vad narkotikalagstiftningen och dess definition tar sikte på och hur dessa inte 
alltid samverkar. Studien påvisar således hur verkets inställning inte alltid sam-
verkar med den straffrättsliga synen.  

Syftet med detta kapitel är att analysera och diskutera resultatet som presen-
terats i samtliga delar av uppsatsen. Det genomförs en sammanfattning av de 
delar som behandlats i uppsatsen och avslutas med en diskussion som knyter 
ihop uppsatsens samtliga kapitel.  

6.2   Narkotikamissbruk kontra medicinskt bruk  

6.2.1  Narkotikamissbruk ur medicinsk synvinkel  

Som redogjorts för i kapitel 2 betraktas ett narkotikamissbruk olika ur ett medi-
cinskt respektive straffrättsligt perspektiv. Ur medicinsk synpunkt prioriteras 
individens beteende och hur själva beteendet påverkar individens fysiska och 
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psykiska hälsa, vilken i sin tur påverkar individens vardagsliv och livskvalitet. 
För att en diagnos, specifikt utformad för cannabisbruk, ska ha möjligheten att 
fastställas krävs bl.a. att bruket prioriteras i en sådan utsträckning att vardagsliv 
och livskvalitet försämras. Alternativt, att individen efter ett cannabisintag upp-
visar problematiska psykologiska förändringar eller beteendeförändringar såsom 
eufori, ångest eller social avskärmning. Eller, att individen efter att ha upphört 
med ett långvarigt cannabisbruk uppvisar symtom såsom ångestkänslor, rast-
löshet eller kroppsliga symtom. Detta skall i sin tur försämra individens livskva-
litet eller det sociala samspelet.  

Uppdelningen i diagnosernas svårighetsgrad; skadligt bruk och beroende, 
tydliggör att det finns två olika grader av missbruk. Skadligt bruk tar sikte på ett 
återkommande bruk som medför sociala och/eller medicinska konsekvenser 
enligt särskilda framtagna kriterier. Ett beroende grundar sig i en grupp av fy-
siologiska, beteendemässiga samt kognitiva fenomen där bruk av cannabis prio-
riteras framför det som tidigare givits prioritet. Därutöver krävs att ett antal 
fysiska eller psykiska symtom kan fastställas. Således kan konstateras att det ur 
medicinsk synvinkel krävs en rad olika faktorer, vilka kan hänföras till invidivi-
dens fysiska och psykiska hälsa för att ”missbruk” av cannabis skall fastställas.   
 

6.2.2  Narkotikamissbruk ur ett rättsligt perspektiv  

Till skillnad från fysiologiska, kognitiva och beteendemässiga fenomen som 
måste beaktas vid fastställande av en cannabisrelaterad missbruksdiagnos krävs 
det ur ett rättsligt perspektiv enbart ett bruk av cannabis. Enligt 1 § NSL fram-
går bl.a. att den som framställer narkotika avsedd för ”missbruk” gör sig skyldig 
till narkotikabrott. Av bestämmelsens förarbeten framkommer att med miss-
bruk avses konsumtion av narkotika som inte har stöd i en korrekt utfärdad 
ordination.119 I 8 § NSL föreskrivs vad som utgör narkotika, såsom bl.a. läke-
medel eller hälsofarliga varor, vilka innehåller beroendeframkallande egenskaper 
eller euforiserande effekter. Dessa med anledning i ovanstående är föremål för 
kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige biträtt eller att 
regeringen förklarat att preparatet skall utgöra narkotika. För att ansvar ska 
utdömas krävs således, med hänsyn till legalitetsprincipen, att preparatet har 
beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter såsom föreskrivs 
i 8 § NSL. Eftersom cannabis utgör narkotika enligt 8 § NSL är det möjligt att, 
om samtliga förutsättningar är uppfyllda, dömas för narkotikabrott avseende de 
befattningar med narkotika som 1 § NSL tar sikte på.  

                                                        
119 Prop. 1982/83:141 s. 15 f. och 33.   
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Ett narkotikamissbruk enligt NSL innefattar således allt bruk, även om indi-
videns hälsa och livskvalitet inte påverkas genom att exempelvis bruka cannabis 
i medicinskt syfte. Mot bakgrund av ett internationellt restriktivt synsätt avse-
ende cannabis, vilket behandlats i avsnitt 2.3.2 – 2.3.4, återspeglas även detta i 
den straffrättsliga regleringen på nationell nivå. 
 

6.2.3  Det medicinska bruket – ett oklart gränsområde?  

6.2.3.1 Framställning av cannabis i självmedicineringssyfte  

Vid tillämpning av NSL återfinns ingen gränsdragning mellan narkotikamiss-
bruk och medicinskt bruk. Om cannabis brukas utan stöd i en i vederbörlig 
ordning utfärdad ordination utgör det ett missbruk i lagens mening, 1 § st. 1 p. 
2 NSL. Som benämndes i avsnitt 3.5.1 är legalitetsprincipen av stor betydelse 
för rättssystemet, vilken ställer krav på att det ska finnas en förutsebar gräns 
mellan vad som är tillåtet respektive otillåtet. Mot denna bakgrund är prepara-
tets beroendeframkallande egenskaper och rusgivande effekter som återfinns i 8 
§ NSL viktiga aspekter för om ansvar ska vara möjligt att utdöma.    

NJA 2017 s. 872 har behandlat frågan om cannabis som självmedicinering. 
Detta mål synliggör problematiken med rättstillämpningen mot bakgrund av det 
oklara gränsområdet för cannabis som används i medicinskt syfte. Eftersom 
cannabis inte ordinerats av läkare fann HD att det medicinska bruket utgjorde 
ett missbruk i lagens mening. Avgörandet från år 2007 påvisar svårigheterna 
med att tillämpa och tolka 8 § NSL i fråga om ett medicinskt bruk av cannabis 
eller cannabispreparat. HD konstaterade att den rusgivande effekten var ovan-
ligt låg och den sakkunnige läkaren påpekade att hög CBD-halt kan motverka 
biverkningar, såsom beroende. Trots dessa uttalanden ansåg HD att cannabis 
utgjorde narkotika men det är dock oklart på vilken grund som domstolens 
uppfattning vilar. Förmodligen ansåg HD, mot bakgrund av att cannabis är 
narkotikaklassat både nationellt och under strikt kontroll internationellt, att det 
var svårt att gå emot narkotikaklassificeringen, oaktat dess beroendeframkal-
lande egenskaper eller rusgivande effekter i det enskilda fallet. Dock betonade 
HD de medicinska motiven i bedömningen dvs. att det var fråga om en fram-
ställning i medicinskt syfte. Detta låg till grund för utgången i målet där intres-
set av att vara fri från smärta i undantagsfall kunde föranleda en nödsituation. 
Målet synliggör den problematik som uppstår då 8 § NSL ska appliceras på ett 
medicinskt bruk. Med tanke på att bruket bedrivs i ett medicinskt syfte tycks 
det finnas svårigheter i hur preparatets egenskaper och effekter ska beaktas och 
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tolkas i det enskilda fallet. Förmodligen tar 8 § NSL i huvudsak sikte på ett 
traditionellt narkotikamissbruk där syftet är den rusgivande effekten. Med hän-
syn till den medicinska utvecklingen kan detta medföra svårigheter i hur 8 § 
lämpligen bör appliceras på ett medicinskt bruk dvs. utöver det bestämmelsen 
var tänkt att tillämpas på. Denna svårighet synliggörs i NJA 2017 s. 872 där HD 
i sitt resonemang lade vikt vid lagstiftarens intresseavvägning; en företrädesvis 
restriktiv narkotikalagstiftning i förhållande till den enskildes rätt till effektiv 
medicinering. Med tanke på den mildare brottsrubricering HD utfäste ger det 
en viss anvisning att det medicinska syftet till viss del bör betraktas annorlunda i 
jämförelse med ett traditionellt narkotikamissbruk. Således kan det fastställas att 
HD betonade de medicinska motiven i bedömningen samtidigt som viss osä-
kerhet kunde konstateras avseende hur förutsättningarna; beroendeframkal-
lande egenskaper och euforiserande effekter i 8 §, skulle beaktas då cannabis är 
narkotikaklassat och står under omfattande kontroll internationellt. Denna 
återhållsamma tolkning och tillämpning av 8 § ligger i linje med den aktuella 
synen på cannabis. Således kanske HD valde en mildare brottsrubricering för 
medicinskt bruk, istället för att tänja på 8 § gränser eftersom det möjligtvis 
skulle gå emot det restriktiva synsättet på cannabis. Det återstår att se om den 
medicinska utvecklingen framöver får någon inverkan på tolkningen av förut-
sättningarna i 8 §. Vid en ev. framtida omklassificering av cannabis på internat-
ionell nivå skulle detta medföra ett större utrymme för tolkning och tillämpning 
även på nationell nivå. Detta skulle i sin tur möjligtvis resultera i en annorlunda 
tolkning av förutsättningarna i 8 § avseende medicinskt bruk av cannabis.  
 Med utgångspunkt i legalitetsprincipen går det även att betona vikten av 
förutsebarhet genom tydlighet, precision och begriplighet i bestämmelsens ut-
formning, vilket diskuterats i avsnitt 3.7. I NJA 2017 s. 872 ansåg HD att tolk-
ningen var förenlig med bestämmelsens ordalydelse samtidigt som stor bety-
delse tillmättes bestämmelsens förarbeten som tolkningsmaterial. I 1 § st. 1 p. 2 
NSL anges att den som olovligen ”framställer narkotika som är avsedd för 
missbruk” kan göra sig skyldig till narkotikabrott. Det är tveksamt huruvida 
bestämmelsens utformning tillgodoser kraven på tydlighet, precision och be-
griplighet i tillräcklig utsträckning. Eftersom begreppet narkotikamissbruk be-
traktas olika ur medicinskt och straffrättsligt perspektiv kan den enskildes indi-
viduella uppfattning vara avgörande för dennes tolkning av innebörden av nar-
kotikamissbruk. Möjligtvis skulle en mer precis utformning av missbruksbe-
greppet potentiellt leda till en mer enhetlig uppfattning.  
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6.2.3.2 Det medicinska bruket av cannabispreparat 

I takt med den medicinska utvecklingen och den forskning som bedrivs avse-
ende medicinsk cannabis finns möjligheten, genom systemet med licensför-
skrivning, att få cannabispreparat ordinerat för olika sjukdomstillstånd. Bediol 
och CBD-extrakt är de två preparat som varit utgångspunkten för uppsatsens 
studie avseende licensbeslut.   
 Vad gäller Bediol, som består av hela cannabisväxtdelar i kapselform, tycks 
det finnas ett samband med cannabis i självmedicineringssyfte vilket redogjorts 
för i avsnitt 3.5.3.2. I tre av sex licensbeslut som överklagades till förvaltnings-
rätten under år 2018 framkom att cannabis använts som självmedicinering. 
Valet att framställa cannabis för självmedicinering tycks ge liknande effekt som 
preparatet Bediol. Av det som presenterats i avsnitt 3.5.3.3 framkom att prepa-
ratet Bediol omfattas av cannabisdefinitionen vid tillämpning av NSL eftersom 
preparatet består av hela växtdelar. Huruvida Bediol är att anse som narkotika 
enligt 8 § NSL beror även på dess beroendeframkallande egenskaper eller eu-
foriserande effekter i varje enskilt fall. Bediol utgör narkotika enligt förteckning 
I, vilka i regel saknar medicinska egenskaper. Bediol som brukas utan tillstånd 
kan, i straffrättsligt hänseende, jämföras med ett illegalt innehav och bruk av 
cannabis eftersom cannabis står under omfattande kontroll både internationellt 
och nationellt. Trots att den rusgivande effekten var låg dömdes den tilltalade i 
2017 års fall för ringa narkotikabrott med hänsyn till att cannabis inte hade 
ordinerats av läkare i vederbörlig ordning, 1 § st. 1 p. 2 NSL. I de fall Bediol 
brukats utan stöd i en korrekt utfärdad ordination talar även det för ett miss-
bruk i lagens mening.  

 Rättsläget beträffande Bediol och cannabisdefinitionen tycks vara klar, 
medan CBD-extraktet istället hamnat i gränslandet för vad som anses utgöra 
narkotika eller ej. Industrihampan är undantagen definitionen av cannabis och 
utgör således inte narkotika. Oklarheten ligger i hur undantaget skall tolkas i 
förhållande till CBD-extraktet som utvinns ur hampan och innehåller hög dos 
CBD men låg dos THC. Nuvarande rättspraxis från hovrätterna, vilka behand-
lat frågan om CBD-olja, domineras dock av uppfattningen att oljan inte utgör 
narkotika. Besluten i hovrätterna tyder på att industrihampa, vilken undantas 
från cannabisdefinitionen, inte kan övergå till att betraktas som narkotika oav-
sett hur hanteringen av industrihampan ser ut dvs. varken växt eller slutpro-
dukt. Flertalet avgöranden betonade även att det vore oförenligt med legalitets-
principen med tolkningen att extrakt av industrihampa ska utgöra narkotika. 
Rättsläget får trots allt betecknas som oklart framförallt beträffande huruvida 
CBD-olja är att anse som en beredning i psykotropkonventionens mening och 
om så är fallet, vilken genomslagskraft ska legalitetsprincipen tillmätas  
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Legalitetsprincipen är tänkt att vara en garant för att upprätthålla rättssäker-
heten genom att lagbestämmelser utformas och tillämpas på ett sätt som är 
förutsebart för den enskilde. Individen ska således ha möjligheten att förutse 
vilket ansvar en handling medför. Enligt hovrätternas uppfattning är undantaget 
för industrihampa i bilaga 1 till förordningen om kontroll av narkotika inte 
tillräckligt tydligt. Därmed skulle det strida mot legalitetsprincipen att tolka 
undantaget så att enbart växten är undantagen definitionen av cannabis. Det 
kan således diskuteras i vilken utsträckning som legalitetsprincipen bör tillgodo-
ses för att förutsebarheten inte skall sättas ur spel.  

Den tolkning som fått mest gehör i hovrätterna är att både växt och slutpro-
dukt (extrakt) undantas cannabisdefinitionen. Denna tolkning anses förenlig 
med legalitetsprincipen då undantaget föreskriver ”Med cannabis ska dock inte 
förstås hampa som […]”. Eftersom undantaget enbart stadgar ”hampa” skulle 
en sådan tolkning medföra att förutsebarheten upprätthålls med hänsyn till att 
undantaget inte givits någon ytterligare precision kring vad uttrycket ”hampa” 
inbegriper. Fortsättningsvis kan en tolkning av ordalydelsen mynna ut i att en-
bart växten undantas, vilket hovrätten diskuterade i mål B 4949-17 dom 2018-
05-07. Den enhetliga uppfattningen i praxis tycks dock vara den förstnämnda 
tolkningen, vilken tillgodoser legalitetsprincipen och förutsebarheten i större 
utsträckning. Mot bakgrund av undantagets oprecisa utformning har den orala 
lösningen hamnat i gränslandet för vad som bör utgöra narkotika samtidigt som 
synen på preparat bestående av hela cannabisväxtdelar tycks vara tydligare ur ett 
straffrättsligt perspektiv.  

6.3   Licensbesluten – undantag från narkotikastrafflagen 

I vissa fall, om det finns särskilda skäl, tillåts ett medicinskt bruk genom att 
LMV beviljar enskild licens avseende ett specifikt cannabispreparat. Ett tillstånd 
till försäljning av licensläkemedel kan medges för att tillgodose särskilda behov 
inom hälso- och sjukvården. För att licens skall beviljas krävs att ett redan god-
känt läkemedel inte kan tillgodose den enskildes behov. Det åligger således 
LMV att pröva om förutsättningarna är uppfyllda i varje enskilt fall. Vid ett 
bifallsbeslut krävs även att licensläkemedlet är ändamålsenligt vid aktuell indi-
kation och att individen provat godkända läkemedel som inte anses tillräckliga 
av medicinska skäl, såsom exempelvis utebliven effekt eller uppkomna biverk-
ningar.  

Undersökningen av både bifalls- och avslagsbeslut avseende Bediol (hela 
cannabisväxtdelar) och Epidiolex (CBD-extrakt) tyder på att LMV har en tole-
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rant inställning till båda preparaten. Gällande CBD-extrakt har LMV kontinuer-
ligt haft en tolerant inställning till skillnad från Bediol där verkets inställning 
succesivt blivit mer tolerant, med hänsyn till att antal bifall i relation till avslag 
årligen dubblerats. Verkets motivering i bifallsbesluten, avseende båda prepara-
ten, kännetecknas framförallt av att behandlingen kontinuerligt skall utvärderas. 
Avslagsbesluten tydliggör att enbart ekonomiska skäl inte utgör grund för licens 
och om behovet kan tillgodoses genom ett annat, redan godkänt, läkemedel är 
det inte heller möjligt att få licens beviljad. Av licensmotiveringarna kan konsta-
teras att det är betydelsefullt att det finns vetenskapliga studier som styrker den 
kliniska effekten på den indikation individen sökt licens för. Om det saknas 
vetenskaplig evidens för behandlingens effekter avseende en viss indikation kan 
det avspeglas i avslagsbesluten då det saknas vetenskapliga studier som LMV 
kan utgå ifrån. Som redogjordes för i avsnitt 4.6 framkom att det vetenskapliga 
stödet är gediget avseende Epidiolex, till skillnad från Bediol, vilket har resulte-
rat i ett stort antal bifallsbeslut och ett förhållningssätt som kontinuerligt under 
hela undersökningsperioden varit tolerant.  

Det finns ingen enhetlig definition för vad som ska utgöra särskilda behov 
vid en licensbedömning. Det blir snarare en individuell bedömning där sökt 
indikation vägs mot preparatets vetenskapliga stöd. Ju mer vetenskapligt stöd 
eller beprövad erfarenhet det finns, om preparatet avseende en viss indikation, 
desto större är förutsättningarna för bifallsbeslut. Om förutsättningarna för 
licens är uppfyllda utgör det ett särskilt behov av licensläkemedel, vilket i sin tur 
medför att det finns särskilda skäl till att bevilja licens.  

Ett gediget vetenskapligt stöd för preparatet och dess påverkan på aktuell 
indikation kan således bidra till att innebörden av ett särskilt behov uppfylls i 
större utsträckning i jämförelse med när det vetenskapliga stödet är begränsat. I 
takt med den medicinska utvecklingen, och den forskning som bedrivs avse-
ende cannabispreparat, kan det på sikt medföra att det vetenskapliga stödet 
utvidgas till att omfatta fler indikationer. Detta skulle resultera i att definitionen 
av ett särskilt behov utvidgas genom att inrymma fler indikationer med veten-
skapligt stöd, vilket i sin tur potentiellt ökar antalet bifallsbeslut. Det vetenskap-
liga stödet är av betydelse för licensbedömningen, vilket synliggörs i bifallsbe-
sluten avseende Epidiolex. Trots bristfälligt vetenskapligt stöd avseende Bediol 
har LMV beviljat ett stort antal licensansökningar i förhållande till avslag, vilket 
kan tyckas gå emot verkets i regel restriktiva inställning i avsaknaden av veten-
skapligt stöd.  
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6.4  Licensbeslutens förenlighet med domstolspraxis och 
narkotikalagstiftningen  

Myndighetsbesluten avseende Epidiolex är nästan uteslutande bifallsbeslut där 
licensmotiveringen är underbyggd av vetenskapligt stöd. Hur CBD-extraktet 
bör betraktas ur ett straffrättsligt perspektiv har diskuterats i hovrätterna. Resul-
tatet av denna domstolspraxis tyder på ett något oklart förhållningssätt gente-
mot CBD-extrakt, framförallt om preparatet bör utgöra en beredning och vi-
dare på denna grund därmed utgöra narkotika enligt NSL. Dock tycks det i 
nuläget existera en enhetlig uppfattning om att CBD-extrakt inte bör utgöra 
narkotika. Således kan konstateras att verkets toleranta förhållningssätt är fören-
ligt med den straffrättsliga synen på CBD-extrakt och LMV tycks därmed vara 
följsam den domstolspraxis som finns beträffande CBD-extrakt. Trots att rätts-
läget är relativt oklart, framförallt i väntan på HD:s beslut i frågan, avspeglas 
detta inte i myndighetsbesluten. Mot bakgrund av den forskning som bedrivits 
och det vetenskapliga underlaget som återfinns har LMV kontinuerligt upprätt-
hållit en tolerant inställning med tanke på mängden bifall. Då osäkerheten kring 
hur CBD-extrakt bör betraktas ur ett straffrättsligt perspektiv inte avspeglas i 
licensbesluten tyder det på att LMV tillmäter den medicinska vetenskapliga 
evidensen mer tyngd. Eftersom LMV vidtar en medicinsk prövning i varje en-
skilt fall, där motiveringen utgörs av medicinska skäl huruvida förutsättningarna 
för licens är uppfyllda, faller det sig naturligt att det vetenskapliga stödet är 
betydelsefullt. I takt med den medicinska utvecklingen avseende CBD-extrakt 
innebär detta att licensbesluten bör ligga i linje med denna utveckling. Den 
straffrättsliga prövningen riskerar sedermera att halka efter, eller möjligtvis gå åt 
ett annat håll beroende på HD:s beslut i frågan. Detta i sin tur skulle potentiellt 
medföra att ett och samma preparat betraktas olika ur ett myndighets kontra 
straffrättsligt perspektiv. Vidare skulle ovan nämnda möjligtvis skapa någon 
form av osäkerhet avseende förutsebarheten i myndighetsbesluten i de fall pre-
paratet betraktas annorlunda straffrättsligt. Av den hovrättspraxis som studerats 
i uppsatsen kan dock konstateras att det i dagsläget råder en enhetlig uppfatt-
ning att extraktet inte bör utgöra narkotika och således är LMV förhållningssätt 
förenligt med den rådande straffrättsliga synen.  
 Bifallsbesluten avseende Bediol är relativt många i förhållande till antal av-
slag, trots begränsat vetenskapligt underlag. Dock vidtas en försiktighetsåtgärd 
genom att licens beviljas för tre månader avseende nyansökningar (jmf med sex 
månader för Epidiolex). Antal bifall har succesivt dubblerats i förhållande till 
avslag under perioden år 2017 till april år 2019. Därmed kan konstateras att 
LMV förhållningssätt till Bediol har förändrats och blivit mer tolerant med 
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åren. Ur ett straffrättsligt perspektiv utgör Bediol narkotika på den grund att 
preparatet faller in under den rättsliga definitionen av cannabis. Narkotikalag-
stiftningen präglas av ett restriktivt synsätt genom en kontrollerad reglering av 
narkotika där licensförskrivningen utgör ett undantag när det finns särskilda 
behov av licensläkemedel. Verkets strama motivering vid bifall av nyansökning-
ar samt försiktighetsåtgärden om tre månader ligger i linje med det restriktiva 
synsättet gällande narkotika ur straffrättsligt hänseende. Det är dock diskutabelt 
huruvida verkets bedömning av förnyade ansökningar, och antal bifall i pro-
portion till avslag, är förenligt med den rättsliga synen på cannabis. I fråga om 
förnyade ansökningar vidtas i regel ingen stram eller ingående motivering, vilket 
i sig kan ge en bild av en mer tolerant inställning. Antalet bifall kan även tala för 
en mer tolerant inställning jämfört med den straffrättsliga synen på Bediol. 
Således kan konstateras att den straffrättsliga synen avseende Bediol inte åter-
speglas i myndighetsbesluten utan det är snarare två synsätt som går åt vardera 
håll.  

I dagsläget har vi den straffrättsliga regleringen där den medicinska grunden 
inte beaktas. I kontrast till detta finns systemet för licensförskrivning där den 
medicinska grunden beaktas av LMV. Detta kan medföra ett resonemang de 
lege ferenda då verkets förhållningssätt och den straffrättsliga synen går åt 
skilda håll. Denna tydliga skiljelinje kan tala för att den straffrättsliga lagstift-
ningen inte till fullo hänger med den medicinska utvecklingen vad gäller canna-
bispreparat. Å ena sidan finns en lagstiftning med en kontrollerad reglering av 
narkotika, å andra sidan finns myndighetsbesluten där den medicinska grunden 
värdesätts.  

För att upprätthålla förutsebarheten, enligt legalitetsprincipen och i sin tur 
rättsäkerheten, kan det vara relevant att eftersträva någon form av samsyn mel-
lan myndigheternas, domstolarnas och lagstiftningens förhållningssätt till de 
specifika cannabispreparaten. En internationell omklassificering av cannabis i 
framtiden skulle således möjliggöra en omarbetning av cannabisdefinitionen 
även på nationell nivå. Detta skulle i sin tur vara i takt med den medicinska 
utvecklingen avseende preparatens medicinska potential och användningsområ-
den. Samtidigt bör inte den restriktiva regleringen av narkotika äventyras ef-
tersom en kontrollerad reglering av narkotika är fundamental inom både det 
svenska rättssystemet och internationellt. Den internationella regleringen kan 
således ses som ett riktmärke för hur preparatet bör hanteras även på nationell 
nivå. Vid en internationell omklassificering bör således en ev. omarbetning av 
cannabisdefinitionen stå i proportion till dess medicinska potential kontra kon-
trollen av narkotikans utbredning i samhället. Två olika inställningar kan bidra 
till minskad förutsebarhet för den enskilde om vem som t.ex. kan beviljas li-
cens. Minskad förutsebarhet i beslutsfattandet skulle potentiellt innebära att den 
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rättsliga principen om legalitet åsidosätts, vilket i sin tur kan påverka rättssäker-
heten. Mot denna bakgrund bör det vara eftersträvansvärt att det ska råda nå-
gon form av samsyn om hur preparaten betraktas, oavsett synvinkel, då det 
trots allt rör sig om ett och samma cannabispreparat.  

6.5   Övergripande reflektioner 

Ett narkotikamissbruk betraktas olika ur ett medicinskt respektive straffrättsligt 
perspektiv. Det medicinska bruket faller inom den rättsliga definitionen av nar-
kotikamissbruk medan narkotikamissbruk ur medicinsk synvinkel inkluderar 
psykologiska och fysiologiska fenomen samt ett antal listade symtom som bl.a. 
medför försämrad livskvalitet. Det medicinska bruket har idag vållat problem i 
rättstillämpningen med hänsyn till det oklara gränsområdet huruvida canna-
bispreparat ska utgöra narkotika i lagens mening och i vilken utsträckning de 
medicinska motiven skall beaktas i rättstillämpningen. Mot denna bakgrund blir 
det diskutabelt i vilken utsträckning den straffrättsliga och medicinska definit-
ionen av narkotikamissbruk bör samspela med varandra.  
 NJA 2017 s. 872 synliggör problematiken i rättstillämpning samt vilken 
tyngd de medicinska motiven bör tillmätas i bedömningen. I avgörandet tydlig-
görs svårigheten kring hur 8 § NSL bör tillämpas i fråga om ett medicinskt 
bruk. Eftersom det finns ett medicinskt syfte tycks det uppkomma svårigheter i 
hur cannabis egenskaper och effekter, såsom föreskrivs i 8 §, ska beaktas och 
tolkas. Mot bakgrund av att 8 § NSL främst tar sikte på ett traditionellt narkoti-
kamissbruk tycks det, i takt med den medicinska utvecklingen, uppkomma 
oklarheter kring hur 8 § bör appliceras i fråga om ett medicinskt bruk.  

Lagstiftarens intresseavvägning; en restriktiv narkotikalagstiftning kontra den 
enskildes rätt till effektiv medicinering, tillmäts tyngd i NJA 2017 s. 872, samti-
digt som de medicinska motiven föranledde en mildare brottsrubricering. Dock 
kvarstår viss osäkerhet i vilken utsträckning beroendeframkallande egenskaper 
och euforiserande effekter ska beaktas vid ett medicinskt bruk. Avgörandet kan 
dock tolkas som så att intresseavvägningen som lagstiftaren vidtagit är överord-
nad en tolerant tolkning av egenskaperna och effekterna som föreskrivs i 8 §. 
Dock återstår det att se om den medicinska utvecklingen av cannabispreparat 
framöver kan få någon inverkan på hur förutsättningarna i 8 § tolkas i förhål-
lande till ett medicinskt bruk. En internationell omklassificering av cannabis 
skulle troligtvis ge utrymme för en mer tolerant tolkning av cannabis egenskap-
er och effekter beträffande medicinskt bruk. Trots att det i målet var fråga om 
en framställning av cannabis som inte hade beroendeframkallande egenskaper 
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eller rusgivande effekter menade HD att det var fråga om ett missbruk i lagens 
mening. Detta synsätt ligger i och för sig i linje med den rådande restriktiva 
synen på cannabis, både på nationell och internationell nivå. En mer tolerant 
tolkning i dagsläget skulle således inte anses förenligt med det rådande synsättet.  

Det är dock diskutabelt huruvida lagens missbruksbegrepp är förenligt med 
legalitetsprincipen. En bestämmelse bör utformas enligt kraven på tydlighet, 
precision samt begriplighet, vilka ska bidra till förutsebarhet. Eftersom begrep-
pet narkotikamissbruk betraktas olika ur ett medicinskt och ett straffrättsligt 
perspektiv kan den enskildes egen uppfattning vara avgörande för hur denne 
tolkar innebörden av missbruk. Möjligtvis skulle en mer precis utformning av 
missbruksbegreppet i 1 § st. 1 p. 2 NSL leda till en mer enhetlig uppfattning 
med mindre tolkningsmöjligheter.  

I takt med den medicinska utvecklingen avseende cannabis medicinska po-
tentialer och användningsområden finns möjligheten att, genom systemet för 
licensförskrivning, tillhandahålla cannabispreparat för ett antal olika sjukdoms-
tillstånd. Ju mer vetenskapligt stöd och beprövad erfarenhet det finns, om pre-
paratet avseende en viss indikation, desto större blir förutsättningarna för bi-
fallsbeslut. Systemet med licensförskrivning får således betraktas som att det 
tillgodoser båda sidorna av myntet; restriktivitet och kontroll av narkotika 
kontra den enskildes möjlighet till fungerande preparat. Eftersom licensför-
skrivningen kan ses som ett undantag från narkotikalagen bör det finnas någon 
form av samsyn kring hur preparaten betraktas ur myndighets respektive straff-
rättslig synvinkel. 

Cannabispreparatet Bediol utgör narkotika enligt NSL, främst mot bakgrund 
av att preparatet innehåller hela växtdelar. Likaså medför bruk av preparatet ett 
narkotikamissbruk om det inte skett genom en korrekt utfärdad ordination. Inte 
att förglömma har även preparatets beroendeframkallande egenskaper och rus-
givande effekter betydelse för om preparatet utgör narkotika enligt 8 § NSL. 
Avseende Bediol och tolkningen av de egenskaper och effekter som föreskrivs i 
8 § kan påpekas att den medicinska utvecklingen även här kan få en inverkan till 
en mer tolerant tolkning och tillämpning gällande ett medicinskt bruk.  

Ur straffrättsligt hänseende tycks CBD-extraktet hamnat i gränslandet för 
vad som är tillåtet respektive otillåtet. Trots att det återfinns en enhetlig upp-
fattning i hovrätterna är rättsläget inte helt klarlagt förrän HD meddelat beslut i 
frågan huruvida CBD-olja bör utgöra narkotika. Eftersom undantaget för indu-
strihampa har en otydlig utformning innebär detta att den orala lösningen ham-
nat i gränslandet för vad som bör utgöra narkotika.  
 Det kan konstateras att det i dagsläget råder samsyn, ur ett myndighets och 
straffrättsligt perspektiv, kring hur CBD-extraktet ska betraktas. Detta bidrar till 
en enhetlig uppfattning, vilket kan vara betydelsefullt för att förutsebarheten 
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inte skall påverkas. Avseende Bediol finns två skilda uppfattningar, där LMV 
har en tolerant inställning medan det ur straffrättslig synvinkel råder restriktivi-
tet. Detta kan i sin tur påverka förutsebarheten i rättstillämpningen och besluts-
fattande på myndighetsnivå eftersom preparatet betraktas olika ur ett myndig-
hets respektive straffrättsligt perspektiv. Samtidigt finns det ett nära samband 
med hänsyn till att licensbesluten kan ses som ett undantag från narkotikalag-
stiftningen. Om preparatet undantas narkotikalagstiftningen i fråga om licens-
beslut kan det vara relevant att det råder någon form av samsyn i de olika pröv-
ningarna för att upprätthålla legalitetsprincipens krav på förutsebarhet och vi-
dare även rättsäkerheten. Den tydliga skiljelinje som råder avseende hur Bediol 
betraktas kan tala för att den straffrättsliga lagstiftningen inte fullt ut hänger 
med den medicinska utvecklingen avseende cannabispreparat. Å ena sidan finns 
en lagstiftning med en kontrollerad reglering av narkotika medan å andra sidan 
finns myndighetsbesluten där den medicinska grunden värdesätts. Uppsatsen 
har således synliggjort den diskrepans som återfinns mellan vad medicinskt 
bruk innebär och vad de rättsliga regelverken med dess definition tar sikte på 
samt hur dessa inte alltid samverkar idag.  
 Eftersom narkotikamissbruket betraktas olika ur medicinskt och straffrätts-
ligt perspektiv skulle cannabisdefinitionen, i takt med den medicinska utveckl-
ingen, anses vara eftersatt. Hur ett missbruk av cannabis betraktas ur medicinsk 
synpunkt skulle således potentiellt vara vägledande för hur förutsättningarna; 
beroendeframkallande egenskaper och euforiserande effekt, enligt 8 § framöver 
bör tolkas i fråga om ett medicinskt bruk. Att det ska råda någon form av sam-
syn gällande hur narkotikamissbruk betraktas medicinskt och straffrättsligt kan 
vara relevant eftersom licensförskrivningen bedöms på medicinska grunder och 
med den bakgrunden att systemet i sig utgör ett undantag från narkotikalag-
stiftningen. I dagens läge har vi den straffrättsliga regleringen där den medi-
cinska grunden inte beaktas i samma utsträckning som i licensbedömningen. 
Om den medicinska och straffrättsliga definitionen av narkotikamissbruk när-
mar sig varandra skapas en enhetlig syn, vilket i sin tur bör avspegla sig i licens-
besluten samt domstolsprövningarna och vilka då ligger i linje med varandra.  

6.6  Avslutande kommentar 

En övergripande slutsats är att det råder en stor oklarhet beträffande huruvida 
CBD-extrakt ska utgöra narkotika i lagens mening. Likaså råder oklarhet kring 
de medicinska motiven avseende ett medicinskt bruk och hur dessa ska beaktas 
i rättstillämpningen. Detta kan i sin tur påverka förutsebarheten av vad ett 
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missbruk enligt NSL innebär. I takt med den medicinska utvecklingen av can-
nabis medicinska potentialer, och det medicinska brukets tillväxt, kan detta 
inverka på hur gemene man tolkar innebörden av ett narkotikamissbruk. 

Då utvecklingen avseende cannabis medicinska potentialer har gått framåt 
innebär detta att det medicinska bruket blivit allt vanligare. NSL gör idag ingen 
skillnad på medicinskt bruk och narkotikamissbruk, vilket resulterar i att alla 
former av bruk innebär ett narkotikabrott. Det medicinska perspektivet avse-
ende narkotikamissbruk har således varit av betydelse för att synliggöra diskre-
pansen som återfinns beträffande innebörden av medicinskt bruk och vad can-
nabisdefinitionen i NSL tar sikte på. Studien som gjorts avseende licensbesluten 
har även varit relevant för att tydliggöra diskrepansen som råder mellan medi-
cinskt bruk och hur det betraktas enligt NSL. Studien påvisar således hur ver-
kets inställning inte alltid är i samklang med den straffrättsliga synen. Av de 
licensbeslut som studerats kan konstateras att LMV har ett genomgående tole-
rant förhållningssätt till CBD-extrakt med övervägande bifall. I fråga om Bediol 
har synsättet successivt blivit mer och mer tolerant då antal bifall i relation till 
avslag mer än dubblerats under åren 2017 till 2019. Verkets förhållningssätt kan 
således betraktas som tolerant beträffande båda preparaten.  

Ur ett straffrättsligt perspektiv utgör preparatet Bediol, som består av hela 
cannabisväxtdelar, cannabis (narkotika) i lagens mening. Beträffande CBD-
extrakt är rättsläget mer oklart huruvida preparatet utgör narkotika. Rådande 
uppfattning i rättspraxis är dock att CBD-extrakt inte bör utgöra narkotika. 
Förhållningssättet till Bediol skiljer sig således eftersom vi har den straffrättsliga 
regleringen i ett landskap där den medicinska grunden inte beaktas i samma 
utsträckning som i licensbesluten. Eftersom licensförskrivningen kan ses som 
ett undantag från NSL bör det finnas någon form av samsyn kring hur prepara-
ten betraktas ur ett myndighets respektive straffrättsligt perspektiv. Detta för att 
inte påverka förutsebarheten av vad ett missbruk, enligt NSL, innebär. Det 
kvarstår dock oklarhet kring hur rekvisiten ”beroendeframkallande egenskaper” 
och euforiserande effekter” i 8 § NSL ska beaktas i fråga om ett medicinskt 
bruk. Enligt min uppfattning bör den internationella rättsliga synen på cannabis 
i kombination men den medicinska utvecklingen vara vägledande i denna fråga.  

Således kan konstateras att samsyn, hos LMV och ur ett straffrättsligt hänse-
ende, avseende cannabispreparaten är önskvärt för att ha möjligheten att skilja 
det medicinska bruket från straffbelagt narkotikamissbruk. Den medicinska 
utvecklingen beaktas av LMV då vetenskapligt stöd är relevant för licensbe-
dömningen och för den medicinska grunden. Mot denna bakgrund kan det vara 
relevant att den medicinska potentialen beaktas i större utsträckning även vid 
tillämpning av NSL. I fråga om en internationell omklassificering av cannabis 
skulle möjligtvis en omarbetning av cannabisdefinitionen på nationell nivå reda 
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ut oklarheten avseende hur de medicinska motiven ska beaktas i rättstillämp-
ningen. Detta skulle i så fall bringa klarhet i hur förutsättningarna ”beroende-
framkallande egenskaper” och ”euforiserande effekter” bör tolkas och tilläm-
pas. En friare tolkning av dessa förutsättningar skulle således ligga i linje med 
den ev. framtida omklassificeringen och likaså med utvecklingen av cannabis 
medicinska potentialer och användningsområden. Det bör dock påpekas att så 
länge cannabis står under en omfattande internationell, och nationell, kontroll 
kvarstår troligtvis oklarheten hur de medicinska motiven ska betraktas i fråga 
om medicinskt bruk. Detta eftersom lagstiftaren redan gjort intresseavvägning-
en i att inneha en kontrollerad reglering av narkotika kontra den enskildes rätt 
till effektiv medicinering. Idag skulle en mer tolerant tolkning av rekvisiten i 8 § 
NSL troligtvis inte vara förenligt med denna intresseavvägning. Således blir en 
internationell omklassificering av cannabis den väg som potentiellt skulle öppna 
upp för det synsätt där den medicinska grunden beaktas, i fråga om medicinskt 
bruk, även i ett straffrättsligt perspektiv. En omklassificering internationellt 
skulle således föranleda en gränsdragning mellan medicinskt bruk och narkoti-
kamissbruk eftersom narkotikakonventionen ställer krav på att nationell regle-
ring enbart får utformas i skärpande riktning. Ett förändrat internationellt syn-
sätt kan således vara startpunkten där den medicinska grunden beaktas i större 
utsträckning, även ur ett straffrättsligt perspektiv, vilket i sin tur skulle bidra till 
en mer enhetlig syn på cannabis så dess position som läkemedel lyfts fram.  
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