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Sammanfattning 

Inledning: Idag har cirka 60 000 svenskar diagnosen epilepsi, varav en sjättedel är 
barn. Allra helst så behandlas epilepsi med monoterapi beroende på vilken typ av anfall 
som patienten lider av, men det är inte ovanligt att behöva kombinationsbehandlingar 
för att få så bra anfallskontroll som möjligt. För ungefär 30% av patienterna så räcker 
det inte hela vägen med konventionell behandling, några av de mer svårbehandlade 
epilepsisyndromen är Wests Syndrom, Lennox-Gastaut Syndrom, Doose och Dravets 
syndrom. På senare år så har intresset för "medicinsk marijuana" ökat stadigt och 
används bland annat vid epilepsi. Cannabis innehåller en mängd aktiva substanser, 
men vanligast är den rusgivande delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) och den icke-
psykotiska cannabidiol (CBD). 
Syfte: Undersöka om cannabis kan hjälpa mot svårbehandlad epilepsi. 
Metod: Litteraturstudie med hjälp av PubMed som sökts med Mesh-termer och fritext 
under våren 2016. 
Resultat: CBD-rik cannabis, antingen i plantform eller som extrakt, tolereras väl och 
verkar ge goda resultat på anfallsfrekvens hos både Dravets och Lennox-Gastaut 
Syndrom. CBD tycks också ge god effekt på livskvalitet genom förbättrad sömn, humör 
och alerthet. Den vanligaste biverkningen är trötthet. Det finns ett nytt CBD-baserat 
läkemedel som just nu genomgår Fas III och ser lovande ut. 
Diskussion: Då det mest är empiriska studier som det här arbetet bygger på så är det 
svårt att dra någon tydlig slutsats, men det syns ändå en trend på att CBD skulle kunna 
hjälpa vid svårbehandlade epileptiska syndrom. Som många före mig hoppas jag få se 
fler ordentliga randomiserade studier för att få trenden som anas här bekräftad. 
Slutsats: Cannabis som är rik på CBD kan hjälpa en utsatt patientgrupp och vi är 
skyldiga att utforska det vidare. 
 
 
 
 
Nyckelord: Cannabis, Cannabidiol, Epilepsi, Lennox-Gastaut Syndrom, Dravets 
syndrom 
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Introduktion 

Epilepsi är en sjukdom som idag finns diagnostiserad bland cirka 60 000 svenskar, 
varav en sjättedel är barn, och varje år insjuknar nästan 5000 nya patienter.[1] Det 
finns flera olika anfallstyper som man kan råka ut för som epileptiker, och vissa anfall 
är vanligare bland vissa epilepsisyndrom än andra.  
 
Ett toniskt anfall är när kroppen plötsligt stelnar till, och om du står upp kommer du 
att falla omkull. Oftast kommer toniska anfall nattetid, men om man är vaken så 
behåller man vanligen medvetandet och kan vara förvirrad eller trött efteråt. Kloniska 
anfall är istället när musklerna snabbt drar ihop sig och slappnar av. Tonisk-Kloniska 
anfall är vanligare än rent kloniska och är antagligen det som de flesta tänker på när de 
tänker på ett epileptiskt anfall. Här blir kroppen först stel och ramlar ihop för att sedan 
krampa och ett anfall kan vara i upp till 3 minuter under vilka patienten är 
medvetslös.[2] Om anfallet pågår längre än 30 minuter kallas det för Status Epilepticus 
och kan vara livshotande.[3]  
 
Det finns även anfallstyper som inte är lika välkända som de toniska och kloniska 
episoderna. Barn med epilepsi kan till exempel uppvisa Absenser där barnet bara 
stirrar ut i intet i några sekunder, kanske samtidigt som de smaskar eller har någon 
enformig rörelse för sig, den här anfallstypen minskar dock vanligen i 14års-åldern. En 
annan kortare anfallstyp kallas för Myokloniska episoder där en kroppsdel på båda 
kroppshalvor, till exempel axlarna, rycker i några sekunder. De här anfallen kan dock 
komma flera i rad vilket kan ge ett långvarigare intryck. Vid ett Akinetiskt, eller 
Atoniskt, anfall så "stänger musklerna av sig" i ungefär 15 sekunder vilket får ögonen 
att sluta sig, huvudet att falla fram, och kroppen att falla ihop som en säck. Atoniska 
anfall kallas träffande också för "drop seizures" på engelska.[2] 

 
Anfallen kan också delas in ytterligare i Fokala eller Generella anfall. Ett fokalt anfall 
engagerar den ena hjärnhalvan och kan röra sig om ett mer eller mindre stort område i 
den halvan. Mönstret kan skilja sig mellan olika patienter men följer ofta samma 
individuella scenario. Ett generellt anfall sprider sig däremot snabbt över båda 
hjärnhalvorna och kan skilja sig åt från gång till gång.[4] 
 
Allra helst så behandlas epilepsi med monoterapi beroende på vilken typ av anfall som 
patienten lider av, för att på så sätt minimera biverkningar och interaktionsrisken 
mellan läkemedel, men det är inte ovanligt att behöva kombinationsbehandlingar för 
att få så bra anfallskontroll som möjligt. Vid fokala anfall så är Karbamazepin och 
Lamotrigin förstahandsval för både vuxna och barn, och vid generella anfall så är det 
Lamotrigin och Valoprat som i första hand rekommenderas.[5] Karbamazepins 
verkningsmekanism är inte helt kartlagd men verkar främst fungera genom att höja 
kramptröskeln genom att blockera excitatoriska synapser och därigenom förebygga 
anfall.[6] Lamotrigin är en Glutamat-hämmare och minskar frisättningen av den 
excitatoriska neurotransmittorn glutamat som spelar en stor roll i 
anfallsframkallningen vid epilepsi.[7] Valoprat fungerar däremot som en GABA-
förstärkare vilket istället innebär att den hämmar de enzym som bryter ned GABA 
vilket bland annat leder till att GABA-aktiviteten ökar och hjälper till att inhibera 
excitatoriska transmittorsubstanser, som till exempel glutamat.[8]  
 
För de absolut flesta med epilepsi så fungerar de traditionella läkemedlen bra, men 
uppskattningsvis 30% får inte tillräcklig, och ibland inte någon, effekt.[9]  Några av de 
mer svårbehandlade epilepsisyndromen är Wests Syndrom, Lennox-Gastaut Syndrom 
(LGS), Doose och Dravets syndrom som ofta fokuserats på i de studier som det här 
arbetet baseras på. 
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Wests syndrom kallas också för Infantila Spasmer (IS) och dyker oftast upp när barnet 
är 3-8 månader gammalt och har vanligtvis gått över vid 4års ålder.[10] Anfallen 
kommer oftast när barnet vaknar men det förkommer även episoder under sömnen.[11] 
Ungefär en femtedel av de barn som lider av Wests syndrom kommer däremot att 
utveckla Lennox-Gastaut Syndrom som karaktäriseras av att få flera anfall om dagen, 
vanligen toniska sådana men atoniska och andra former förekommer även de. LGS 
presenterar sig oftast någon gång mellan 2-8 års ålder och är snäppet vanligare hos 
pojkar än flickor. Den här epilepsiformen förknippas ofta med mentala handikapp.[10] 

 
Doose syndrom är även känt som Myoklon-Astatisk Epilepsi (MAE) och även här är det 
vanligt att patienten får flera anfall om dagen. MAE upptäcks vanligen under de första 
5 åren och är mer än dubbelt så vanligt hos pojkar som flickor.[12] Doose syndrom 
kännetecknas särskilt av de atoniska anfallen som ofta föregås av en myoklonisk 
ryckning vilket skiljer dem från de atoniska anfall man kan se i LGS.[2,13] 
 
Dravets syndrom kallas också för Severe Myoclonic Epilepsy of Infancy (SMEI) och 
uppkommer under det första levnadsåret i samband med feber, även om framtida 
anfall inte nödvändigtvis behöver utlösas av förändrad kroppstemperatur. Status 
Epilepticus är särskilt vanligt bland barn under 5 års ålder. Det är oerhört viktigt att få 
en korrekt diagnos på Dravets syndrom då de vanliga medicinerna Lamotrigin och 
Karbamazepin kan förvärra anfallen. Dravets syndrom kommer troligen att påverka 
den mentala utvecklingen hos barnet.[14]   
 
På senare år så har intresset för hur cannabis kan användas för att lindra epilepsi fått 
ett uppsving. Mycket kan antagligen tillskrivas fenomenet med "medicinsk marijuana" 
som används för en rad åkommor, däribland kramper.[15] Det finns mängder av olika 
aktiva substanser att hitta i cannabisplantan, men de två mest framträdande är delta-9-
tetrahydrocannabinol (THC) som ger en ruseffekt och verkar smärtstillande, och 
cannabidiol (CBD) som är ett icke-psykotiskt verkande ämne med anti-
inflammatoriska egenskaper. THC binder till CB1,2-receptorer i hjärnan medans 
farmakodynamiken för CBD är osäkrare.[16] Dock ser det ut som att CBD går via 
många fler receptorer än THC då den går utanför det endocannabinoida systemet, 
däribland höjer den aktiviteten hos serotoninreceptorn 5HT1a och påverkar även 
intracellulärt kalcium.[17] Äldre studier har visat på att THC kan ha både pro- och 
antikonvulsa egenskaper hos epileptiker, de antikonvulsa effekterna i THC verkar dock 
vara övergående. CBD har i modernare studier istället framstått som att det har 
bestående antikonvulsiva effekter hos epileptiker. [17,18] 
 
Stimulering av den cannabinoida receptorn CB1 kan inte bara ge psykoaktiva effekter, 
"att bli hög", utan även påverka motorik och smärtkänslan vilket trots restriktiva lagar 
gör den alltjämnt intressant att forska på. Cannabisstudier lider dock av flera 
motgångar såsom att det på många platser är en olaglig substans vilket gör att 
deltagandet känns riskfyllt för patienter, och såklart också försvårar 
forskningstillstånden. Då det är en växt man tittar på är även doseringsration svår att 
avgöra från fall till fall, precis som att administreringsformen kan skilja sig åt mellan 
olika individer, men de flesta rapporterar att rökning eller olje-extrakt är vad de 
använder.[19]  
 
Syfte 

Syftet med den här litteraturstudien är att sammanställa de uppgifter som finns om 
cannabis effekt på epilepsi i dagsläget.  
 
 
Frågeställningar: 
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Är det någon särskild cannabinoid substans som sticker ut?  
Vilka epilepsisyndrom fungerar det bäst för? 
 
Metod 

Det här arbetet är upplagt som en litteraturstudie och har samlat material med hjälp av 
Mesh-termer och fritextsökningar i PubMed. "Epilepsy" AND "Cannabis" AND 
"Cannabis/therapeutic use" AND "Lennox-Gastaut" AND "Dravet" AND "Doose" 
användes i varierande kombinationer och fokuset lades på humana resultat från år 
2000 och senare, se Tabell 1. Efter att ha gått igenom översiktsartiklar så har det 
framstått som att THC dels har haft oförutsägbara resultat och dels att fokuset flyttat 
från THC till CBD på senare år vilket innebär att fokus främst kommer att ligga på CBD 
i den här studien. 
 
Epidiolex gav  inget resultat i PubMed vilket då ledde vidare till en Google-sökning med 
bättre resultat.  
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Tabell 1. Artikelsökning i PubMed 
Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Valda 
referenser 

160324 ("Epilepsy"[Mesh]) 
AND 
"Cannabis"[Mesh] 

English 82 6 

160422 ("Epilepsy"[Mesh]) 
AND 
"Cannabis"[Mesh] 

From 2000-01-
01, Humans, 
English 

22 6 

160422 ("Cannabis"[Mesh]) 
AND 
"Cannabis/therapeutic 
use"[Mesh]) AND 
"Epilepsy"[Mesh] 

English 25 1 

160422 ("Cannabis"[Mesh]) 
AND 
"Cannabis/therapeutic 
use"[Mesh]) AND 
"Epilepsy"[Mesh] 

English, 
Humans 

14 1 

160422 Epidiolex  0 (men 
föreslog 1 
resultat för 
"Epidione") 

- 

160519 Cannabis Epilepsy 
Lennox-Gastaut 

From 2000-01-
01 

5 4 

160519 ("Cannabis"[Mesh]) 
AND Dravet 

From 2000-01-
01, Humans 

5 3 

160519 ("Cannabis"[Mesh]) 
AND Doose 

From 2000-01-
01, Humans 

2 2 

 
 
Resultat 

D.W. Gross et al. utförde i sin studie Marijuana use and epilepsy - Prevalence 
in patients of a tertiary care epilepsy center [20] ett hundratal telefonintervjuer 
med myndiga patienter som varit inlagda på ett epilepsicentrum under 2001. Av 136 
personer så var 28 aktiva användare, det vill säga att de hade använt cannabis under 
det senaste året. Av de 28 så använde 12 cannabis i medicinskt syfte även om ingen av 
dem hade fått medicinsk marijuana rekommenderad av läkare, se Tabell 2.[20] 

 
Tabell 2. Cannabis effekt på epilepsi hos aktiva användare. 
Baserad på Table 2 - Gross et al. 
Effekt Anfallsfrekvens 

n=28 
Anfallens 
allvarlighetsgrad 
n=28 

Medicinska 
biverkningar n=28 

Förbättrad (%) 15 (54) 19 (68) 3 (11) 
Förvärrad (%) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Ingen effekt (%) 13 (46) 9 (32)  24 (85) 
 
 
 Forskarna kunde inte se någon signifikant skillnad i könsfördelningen bland folk som 
valt att använda sig av cannabis eller inte, däremot så spelade sjukdomshistoria in. Om 
patienten hade frekventa anfall så var det en 8 gånger högre chans att de vänt sig till 
cannabis för lindring än om de hade mer sällsynta anfall. Personer som haft epilepsi i 
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5-10 år eller över 10 år hade också i en betydligt större utsträckning använt sig av 
cannabis. De fann också ett samband mellan att tidigare ha provat andra illegala 
substanser och cannabisanvändning, se Tabell 3.[20]  
 
Tabell 3. Frekvent användning innebär att patienten använt sig av cannabis ≥48 
dagar det senaste året. 
Omarbetad baserad på Table 1 - Gross et al. 
Kategori Använder 

sällan n=118 
Frekvent 
användning 
n=18 

Totalt 
n=136 

P = 
Konfidens-
intervall 

Kön    0.9 
   Man (%) 44 (37) 7 (39) 51 (38)  
   Kvinna (%) 74 (63)  11 (61)  85(63)  
Anfallsfrekvens    0.02 
  <1 / månad (%) 37(31) 1 (5.6) 38(28)  
   ≥1	/	månad	(%) 81 (69) 17 (94) 98 (72)  
Sjukdomshistoria    0.08 
    <5 år (%) 24(20) 3 (17)  27 (20)  
    5-10 år (%) 15 (13) 6 (33)  21 (15)  
    >10 år (%) 79 (67) 9 (50) 88 (65)  
Andra illegala droger 
under det senaste 
året (%) 

0 (0) 4 (22) 4 (2.9) <o.o1 

 
 
B.E. Porter & C. Jacobson beskrev i sin artikel Report of a parent survey of 
cannabidiol-enriched cannabis use in pediatric treatment-resistant 
epilepsy [21] hur de satte upp en kortare enkätstudie för föräldrar som gav CBD-rik 
cannabis till sina epileptiska barn och bad sen medlemmar i en facebookgrupp för 
cannabisanvändande epileptiker att svara. De fick 19 svar varav 13 barn var 
diagnostiserade med Dravets syndrom, andra syndrom som ställde upp var 4 Doose-
patienter och en vardera med LGS och idiopatiska spasmer. Åldern varierade mellan 2 
och 16 år, och alla utom 2åringen hade varit diagnostiserade i minst 3 år före de inledde 
sin behandling med cannabis. I snitt hade man provat 12 godkända läkemedels-
behandlingar före man vände sig till CBD. Deltagarna i studien hade använt CBD-rik 
cannabis i allt mellan 2 veckor och 1 år vid svarstillfället. 16 av 19 barn fick en 
förbättrad anfallsfrekvens och 13 upplevde minst en halvering av anfallen, 2 av dessa 
var helt anfallsfria efter 4 månaders användning, se Tabell 4. Andra positiva effekter 
som syntes var förbättrat humör, alertare, förbättrad sömn, och en sänkt frekvens av 
stereotypi, eller stimning, som innebär en upprepning av en viss rörelse. Den vanligaste 
biverkan var dåsighet och trötthet, se Tabell 5. Porter och Jacobson satte efter den här 
enkäten upp en till studie med exakt samma frågor men med den godkända GABA-
förstärkaren Diacomit i cannabisens ställe och annonserade den nya studien i en annan 
facebookgrupp för personer med Dravets syndrom. De fick här 22 svaranden varav 15 
hade upplevt en anfallsförbättring, 3 inte känt någon skillnad alls och 4 faktiskt upplevt 
en försämring. De biverkningar som rapporterades i den här enkäten var de redan 
kartlagda aptit- och viktminskning samt sömnlöshet. Det här resultatet stärkte 
forskarnas tro på att de hade neutrala frågeformuleringar, även om de erkänner att det 
finns en grundbias när man annonserar om behandlingsenkäter i grupper för just den 
behandlingsmetoden.[21] 
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Tabell 4. Effekt på anfallsfrekvensen. 
Baserad på Table 1 - Porter & Jacobson. 
Fick någon effekt Antal (n=19) % av deltagarna 
Ingen effekt 3 16% 
>25% minskning 3 16% 
>50% minskning 3 16% 
>80% minskning 8 42% 
Anfallsfria 2 10% 
 
Tabell 5. Andra effekter av CBD-rik cannabis hos barnen. 
Baserad på Table 2 - Porter & Jacobson. 
 Antal (n=19) % av deltagarna som 

upplevde effekten 
Positiva effekter   
Förbättrat humör 15 79% 
Alertare 14 74% 
Bättre sömnvanor 13 68% 
Minskad stereotypi 6 32% 
Negativa effekter   
Trötthet 7 37% 
Dåsighet 3 16% 
 
 
S.A. Hussain et al. skrev även de i Perceived efficacy of cannabidiol-enriched 
cannabis extracts for treatment of pediatric epilepsy: A potential role for 
infantile spasms and Lennox–Gastaut syndrome [22] om en enkätstudie som 
de hade satt upp online för vårdnadshavare till epileptiska barn där de fick 117 
användbara svar från familjer som dagligen använde cannabisextrakt. 53 av barnen led 
av IS eller LGS, 15 hade Dravets syndrom och 5 Doose syndrom, se Tabell 6. 85% av 
svaranden upplevde förbättring i anfallsfrekvens och allvarlighetsgrad och 14% 
upplevde anfallsfrihet, se Figur 1. Andra positiva effekter som rapporterades var 
förbättrad uppmärksamhet, humör och sömn och effekten kunde ofta ses inom två 
veckor av användandet. Den vanligaste biverkan som rapporterades var ökad aptit. I 
snitt hade man provat 8 godkända läkemedel före man vänt sig till orala 
cannabisextrakt, ration mellan CBD/THC i extrakten var inte alltid helt säkerställd men 
de som kände till sina värden uppskattade det till 15:1. Hussain et al avslutar med att 
efterlysa fler ordentliga studier med enhetliga doseringar och placebokontroll för att 
säkrare kunna avgöra effekten.[22] 
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Tabell 6. Mönster i studiepopulation och CBD-användning. 
Baserad på Table 1 - Hussain et al. 
Demograf (n=117)  
  Ålder vid första anfallet, månader 5.5 (3.0 - 

24.0) 
  Ålder vid behandlingsstart, år 6.0 (3.0 - 

10.0) 
  Tid mellan sjukdomsstart och CBD-introduktion, år 5.0 (2.3 - 9.0) 
  Antal misslyckade läkemedelsbehandlingar före CBD-
introduktion 

8.0 (4.0 - 
12.0) 

Epilepsisyndrom  
  Wests syndrom - IS, n (%) 45 (38.5) 
  Lennox-Gastaut syndrom - LGS, n (%) 24 (20.5) 
  Wests och/eller Lennox-Gastaut syndrom, n (%) 53 (45.2) 
  Dravets syndrom - SMEI, n (%) 15 (12.8) 
  Doose syndrom - MAE, n (%) 5 (4,3) 
  Annan/Okänt, n (%) 44 (37,6) 
 
Figur1. Upplevda effekter av cannabis. 
Baserad på Fig1 - Hussain et al. 
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I artikeln Parental reporting of response to oral cannabis extracts for 
treatment of refractory epilepsy så skrev C.A. Press, K.G. Knupp och K.E. 
Chapman [23] om 75 barnfamiljer i Colorado, USA som följdes under 24 månaders 
tid. Patienterna varierade mellan 6 månader och 18 år och följdes i 1-24 månader under 
vilken tid de använde orala cannabisextrakt varje dag. Studien inkluderar en blandning 
av olika epileptiska syndrom såsom Dravets, Doose, LGS, samt spastiska sjukdomar. Av 
de 75 patienterna så fick 43 någon lindring och 25 minskade sin anfallsfrekvens med 
åtminstone hälften, se Tabell 7. 33 patienter kände inte av någon skillnad i anfalls-
frekvensen, men ändå var det bara en femtedel av dessa som avslutade behandlingen 
under studieperioden. Många rapporterade andra positiva effekter så som förbättrad 
uppmärksamhet hos 25 av barnen, även förbättrat språkbruk och motorik upplevdes 
båda bland 8 barn. 33 av 75 patienter råkade ut för biverkningar, varav 10 fick 
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förvärrade anfall, 9 barn upplevdes tröttare, och 8 fick mag- och tarmbiverkningar. 
Ovanligare biverkningar var försämrad mental förmåga  hos 2, och även försämrad 
motorik hos 2, se Tabell 8. Ett mönster som stack ut var att familjer som flyttat till 
Colorado för cannabisbehandlingens skull var tre gånger så benägna att rapportera 
positiva resultat som de familjer som alltid bott där. Forskarna pekar också på att andra 
samtida antiepileptiska läkemedelsstudier fått höga placeboresultat vilket kan tolkas 
som att föräldrar gärna vill tro på den behandling som de har tillgänglig. Tyvärr var 
cannabis-extrakten i den här studien för heterogena för att få någon riktig data, även 
om de allra flesta fokuserade på höga CBD-värden.[23] 
 
Tabell 7. Behandlingssvar uppdelat i anfalls och epilepsityper. 
Baserad på Table 2 - Press et al 
Anfallstyp N >50% färre anfall % som uppnått 

>50% minskning 
Genrellt toniskt-
kloniskt 

30 9 30% 

Fokalt 21 8 38% 
Absenser 18 5 28% 
Myokloniska 15 3 20% 
Epileptiska spasmer 14 5 36% 
Toniskt 12 5 17% 
Atoniskt 9 4 44% 
 
Epileptiskt 
syndrom 

N >50% färre anfall % som uppnått 
>50% minskning 

Doose syndrom 3 0 0% 
Dravet syndrom 13 3 23% 
Lennox-Gastaut 
syndrom 

9 8 89% 
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Tabell 8. Andra effekter av cannabisextrakt hos barnen. 
Omarbetad baserad på Table 4 + 5 - Press et al 
 Antal (n=75) % av deltagarna som 

upplevde effekten 
Positiva effekter   
Alertare 25 33% 
Bättre motorik 8 11% 
Bättre språkbruk 8 11% 
Bättre sömnvanor 5 7% 
Negativa effekter   
Förvärrade anfall 10 13% 
Trötthet 9 12% 
Mag- och tarmbiverkan 8 11% 
Irriterad 4 5% 
Onormala rörelser 2 3% 
Mental regression 2 3% 
Nya anfall 2 3% 
Ångest 1 1% 
Hypotoni 1 1% 
Sömnlöshet 1 1% 
Status Epilepticus 1 1% 
Rhabdomylos 1 1% 
 
 
Det finns nya cannabisbaserade läkemedel på ingång, det som ligger närmast i tiden är 
en 98%ig CBD-olja som heter Epidiolex och just nu ligger i Fas III.  
 
O. Devinsky & J. Sullivan et al. utförde 2014 Fas II-studien Efficacy and safety 
of Epidiolex (cannabidiol) in children and young adults with treatment-
resistant epilepsy: Initial data from an expanded access program [24] där 
läkemedlet gjorde bra ifrån sig då det administrerades till barn och ungdomar med 
bland annat Dravets syndrom, LGS, Doose, och andra epileptiska sjukdomar parallellt 
med deras vanliga medicinering. Efter 3 månader hade 9 av 23 patienter uppnått en 
halvering av anfallsfrekvensen och mediansänkningen var 32% färre anfall än tidigare. 
3 av 9 Dravet-patienter uppnådde anfallsfrihet, men 1 upplevde en förvärring, se Tabell 
9. Klobazam-dosen fick justeras hos 5 deltagare på grund av trötthet men inga andra 
läkemedel verkade påverkas. De vanligaste biverkningarna var diarré, aptit- och 
viktminskning, dessa verkar alla vara dosrelaterade och övergående.[24] 
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Tabell 9. Behandlingssvar i Fas II 
Baserad på Table 1 - Devinsky & Sullivan et al. 
 Baseline 

(n=23) 
Efter 3 
månader 
(n=23) 

   
Alla patienter   
Median anfallsfrekvens - 4 veckor, n 
(spridning) 

28 (4-1578) 11 (0-245) 

>50%ig minskning av anfall, n (%)  9 (39%) 
Median % minskning jämfört med baseline  -32% 
Anfallsfria, n (%)  4 (17%) 
Patienter med Dravet syndrom Baseline 

(n=13) 
Efter 3 
månader 
(n=13) 

Median anfallsfrekvens - 4 veckor, n 
(spridning) 

 5.2 (0-82) 

>50%ig minskning av anfall, n (%)  4 (44%) 
Median % minskning jämfört med baseline  -40% 
Anfallsfria, n (%)  3 (33%) 
 
 
O. Devinsky & E. Marsh et al. presenterade 2 år senare i Cannabidiol in 
patients with treatment-resistant epilepsy: an open-label interventional 
trial [25] en 2-i-1-studie som tittade både på säkerheten och effekten av 99%ig 
Epidiolex. De samlade deltagare från 11 epilepsikliniker runt om i USA som stod på en 
stabil behandling och fortfarande inte fick den anfallskontroll man önskade. Åldern 
varierade mellan 1-30 år och ett flertal olika epilepsisyndrom och anfall rymdes i 
urvalet på de 214 patienter som under tre månader lade till Epidiolexoljan till sin 
vanliga behandling. Anfalls- och biverkningsdagbok fördes och utvärderades 
kontinuerligt under studietiden, biverkningarna sågs över varannan vecka och anfallen 
utvärderades var fjärde. 128 av 162 i säkerhetsstudien upplevde biverkningar. 
Biverkningar som drabbade fler än 5% av dessa var diarré, aptitlöshet, trötthet, 
konvulsioner, aptitförändringar, status epilepticus och försämrad gång.  De flesta 
biverkningar var milda till måttliga och övergående. Men 48 patienter rapporterade 
allvarliga biverkningar, varav 20 rapporterade biverkningar som kunde spåras till 
cannabidiolen; dessa var status epilepticus, diarré, lunginflammation och 
viktminskning. Viktminskning och diarré framstod vara dosberoende (>15mg/kg) 
medans de andra verkade vara orelaterade till dosering. De läkemedel som verkade bli 
mest påverkade var Klobazam som fick en avsevärt högre serumkoncentration när den 
togs tillsammans med Epidiolex vilket ledde till ökad trötthet. 18 av 48 patienter som åt 
Valproat fick leverpåverkan och påverkade trombocytvärden, vilket ledde till 2 avhopp. 
För deltagarna i effektstudien så sänktes anfallsfrekvensen i median med 36.5% i 
månaden och för vissa grupper sänktes anfallsfrekvensen med uppemot hälften. Den 
sista månaden så hade 15 patienter uppnått anfallsfrihet sett till motoriska anfall 
(toniska, kloniska, tonisk-kloniska, atoniska och fokala anfall med tydlig motorisk 
påverkan), och 9 uppnådde en fullständig anfallsfrihet, se Tabell 10.[25]  
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Tabell 10. Anfallssänkning av Epidiolex - Devinsky & Marsh et al  
 Antal Anfalls-

sänkning, 
% 

>50% färre 
anfall vid 12 
veckor, n 

Anfallsfrihet 
vid 12 
veckor, n 

Epilepsisyndrom     
Dravets syndrom 32 -49.8% 16 4 
Lennox-Gastaut 
syndrom 

30 -36.8% 11 0 

Övriga syndrom 75 -36.5% 51 5 
      
Anfallstyper     
Toniskt 65 -36.5% 26 7 
Toniskt-Kloniskt 89 -16% 30 8 
Atoniskt 32 -54.3% 18 5 
Fokalt 42 -55.0% - - 
 
 
GW Pharmaceuticals släppte den 14e mars 2016 pressmeddelandet GW 
Pharmaceuticals Announces Positive Phase 3 Pivotal Study Results for 
Epidiolex (cannabidiol) [26], nu i Fas III så har Epidiolex bara hunnit testas för 
Dravets syndrom även om planer på att testa även mot LGS finns. 120 patienter delades 
in i Epidiolex eller placebo-grupper, samtidigt som de fortsatte med sina vanliga 
läkemedelsrutiner som snittade på 3 mediciner var. Under 3 månader så fick 
patienterna 20mg/kg/dag och Epidiolex-gruppen uppnådde en nästan tre gånger så 
hög sänkning som placebogruppen (39% respektive 13%), en skillnad som syntes redan 
under den första månaden, se Tabell 11. De vanligaste biverkningarna var trötthet, 
diarré, minskad aptit, övre luftvägsinfektion, kräkningar och konvulsioner.[26] 
 
 
Tabell 11. Placebo jämfört med Epidiolex. 

 Placebo 
(n=59) 

Epidiolex 
(n=61) 

Totalt (n=120) 

Baseline: Median anfallsfrekvens 
- 4 veckor, n 

  13 

Median % minskning jämfört med 
baseline 

-13% -39%  

Allvarlig biverkan, n 3 10 13 
Avhopp i förtid p.g.a. 
biverkningar, n 

1 8 9 
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Tabell 12. Sammanfattning av anfallssänkningen igenom studierna. 
Studie LGS/Wests 

Syndrom 
Dravets 
Syndrom 

Doose 
Syndrom 

Annan/Okänd 
epilepsi 

Gross et al     

Antal    28 

Förbättrad 
anfallsfrekvens 

   15 

Förbättrad 
allvarlighetsgrad 

   19 

Porter & 
Jacobson 

    

Antal 1 13 4 1 

>50% anfalls-
minskning 

1 9 3 0 

Hussain et al      

Antal 53 15 5 44 

Förbättring 79%  ≈ 42st 60% = 
9st 

- 10%  ≈ 4st 

Förvärring 0%  = 0 st 13%  ≈ 
2st 

- 6%  ≈ 3st 

Ingen effekt 8%  ≈ 4st 13%  ≈ 
2st 

- 0% =0st 

Press et al     

Antal 9 13 3  

>50% anfalls-
minskning 

8 3 0  

Devinsky & 
Sullivan et al 

    

Antal  13  23 

>50% anfalls-
minskning 

 4  9 

Anfallsfria  4  3 

% sänkning  32%  40% 
Devinsky & 
Marsh et al 

    

Antal 30 32  75 

>50% anfalls-
minskning 

11 16  54 

% sänkning 36.8% 49.8%  36.5% 

Epidiolex 
FasIII 

    

Antal  61   

%  sänkning  39%   
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Även om de studier som använts här har haft olika kriterier för vad de letat efter så kan 
man i Tabell 12 ändå ana ett mönster hos främst Dravets och Lennox-Gastaut syndrom 
som visar på att cannabis kan ha en anfallsförbättrande effekt, och då helst cannabis 
med ett högt cannabidiolvärde. 
 
 
Diskussion 

Syftet med det här arbetet var att sammanställa den information som finns tillgänglig 
om huruvida cannabis kan hjälpa vid epilepsi. Med det syftet i åtanke så faller sig 
upplägget med en litteraturstudie naturligt då den ger det bredaste resultatet jämfört 
med en mer laborativ studieform. De söktermer som användes genererade ett brett 
resultat av artiklar som handlat om just cannabis och epilepsi, dock var ett övervägande 
antal av sökresultaten översiktsartiklar och krönikor, eller fallstudier som inte kunnat 
peka på tydliga resultat då de bara tittat på enstaka patienter, varför bara en handfull 
artiklar tagits upp i det här arbetets resultatdel.   
 
Vid en första anblick så ser de här resultaten fantastiskt lovande ut för att behandla ett 
flertal svårbehandlade epilepsisyndrom med hjälp av CBD-rika cannabisextrakt. Det 
här arbetet lider dock av samma problem som många artiklar om cannabis, det är 
främst empiriska självrapporterade resultat från folk som tycker att det fungerar för 
dem. Att exkludera artiklar från 1900-talet är även det ett beslut som påverkat de 
resultat som det här arbetet grundar sig på. De flesta rapporter som tittar på hur THC 
påverkar epilepsi utfördes före år 2000 vilket har gett en urvalsbias gentemot CBD som 
det inte är säkert annars skulle finnas i samma utsträckning. Å andra sidan så framstår 
inte THC som det perfekta valet för att minska epileptiska anfall när man tittat på äldre 
studier heller, så det kan ändå vara en rättvis vinkling att här ha fokuserat just på CBDs 
effekter.[17,18] 

 
Som alltid med enkätstudier av olika slag så finns det ofta en viss bias redan i 
studiepopulationen som kan påverka resultatet. De personer som svarar i enkäter är 
folk som har åsikter, och ofta är nog dessa åsikter positivare än medelpersonen. 
Hussain et al som gjorde en onlinestudie kände av detta särskilt tydligt när de 
annonserade efter svaranden på patientforum och fick 200 svar men bara 117 som 
faktiskt var aktuella för studiens syfte.[22] Precis som att Porter och Jacobson fick 
överväldigande positiva svar på sin enkät, men också erkänner att det blir mer eller 
mindre riggat när man frågar folk som är aktiva användare jämfört med de som kanske 
provat någon gång och inte tyckt att det gett någonting.[21] För varför skulle man vara 
kvar i en facebookgrupp om hur bra cannabis fungerar om så inte är fallet för dig? Över 
lag så är webenkäter något av ett tveeggat svärd. Den uppenbara risken med att sätta 
upp en undersökning på internet är att få oärliga svar eller personer som svarar flera 
gånger om för att snedvrida resultatet, även om de onlinestudier som använts i det här 
arbetet i största möjliga mån försökt förekomma dessa problem genom att kontrollera 
IP-adresser och bara annonsera studierna bland patientgrupper snarare än på 
allmänna forum.[21,22] Fördelen är å andra sidan att internet når så mycket längre än 
vad bara pappersenkäter vid en särskild geografisk plats skulle göra, vilket ökar 
chansen att få användbara resultat och ger ett större urval. 
 
Faktumet att det bara finns en modern placebokontrollerad studie att använda sig av 
gör det ju onekligen svårare att dra en ordentlig slutsats när den ska jämföras och vägas 
mot en internetundersökning eller telefonintervju.[20-22,25] Som Press et al påpekade 
i sin studie så finns det säkert i hög grad en känsla av att "något måste fungera" som, 
när man redan har provat sig igenom de konventionella behandlingsmetoderna, ger en 
större tilltro till denna alternativa behandling än vad den egentligen kanske 



14 
 

förtjänar.[23] En genomgående trend i de studier som byggt upp denna artikel är ju 
faktiskt att man har lidit av sin epilepsi i flera år och redan prövat ett flertal godkända 
läkemedel.[20-22] De epilepsisyndrom som omnämnts i det här arbetet är alla 
sjukdomar som kommer redan i barndomen, Gross et al är den enda studie som 
uttryckligen vänt sig till vuxna patienter och i deras demograf kan man ana sig till en 
desperation som fått patienterna att vända sig till cannabis istället för, eller i 
kombination med, sina vanliga läkemedel.[20] Både Gross et al och Hussain et al såg 
ett tydligt mönster av att de patienter som använder sig av cannabis för att lindra sina 
anfall har varit sjuka i minst fem år före de är beredda att vända sig till ett olagligt 
preparat.[20,22] Gross et al nämner också att tidigare användning av illegala droger är 
en viktig variabel och man kan teorisera att även dessa till viss grad varit ett försök att 
underlätta sjukdomen antingen genom anfallslindring eller, kanske ännu troligare, för 
att motverka biverkningar. 
 
Det framgår tydligt från de studier som använts i det här arbetet att den föredragna 
cannabinoida substansen för att behandla epileptiska sjukdomar är CBD som i flera 
studier visat sig ha en framstående kramplösande effekt.[17,18,20-26] Här har vi 
främst tittat på effekten hos patienter med Lennox-Gastaut Syndrom eller Dravets 
syndrom vilket fallit sig naturligt då dessa syndrom sticker ut som terapiresistenta och 
alltså i högre grad har patienter som inte fått den lindring de behövt av vanliga 
läkemedel. Doose syndrom som också kan vara svårt att behandla med godkända 
läkemedel har emellertid inte framstått lika tydligt i dessa studier, om det är på grund 
av bristande effekt eller att färre i den patientgruppen valt att använda cannabis 
förtäljer däremot inte historien. Det framstår ändå som att de flesta CBD-användarna 
fått en mätbar effekt av behandlingen, och särskilt patienter med LGS eller Dravet 
verkar få en lindring av sina anfall.[21-26] Nästa fråga tycks då vara vilken effekt andra 
epileptiker skulle kunna uppnå med hjälp av cannabisextrakt om det blev en godkänd 
behandlingsmetod.  
 
Cannabis har som bekant en förmåga att utöva effekter i hjärnan, och även om CBD 
inte ger samma känsla av att vara "hög" som THC gör så påverkar den ändå hur vi mår. 
En av följderna utav kronisk epilepsi kan vara en ökad känsla av ångest och det finns 
belägg för att CBDs avslappnande och lugnande effekt kan hjälpa även mot denna del 
av epilepsins sjukdomsbild genom att påverka blodflödet runtom i hjärnan.[17] Det här 
skulle då kunna vara till nytta även för de epileptiker som inte nödvändigtvis fått någon 
lindring av anfallen. Många studier har ju också berättat om att patienter är mycket 
alertare, utsövda och allmänt uppvisar en positivare inställning efter att ha behandlats 
med CBD jämfört med när de stod på bara vanliga antiepileptika.[21-23] Detta kan vara 
en följd antingen av CBD i sig själv eller att vissa patienter efter att ha inlett behandling 
med cannabisextrakt har sänkt doserna, och ibland helt avslutat, sina läkemedel. 
 
Cannabidiol framstår vara inte bara effektivt utan också väl tolererat bland alla 
åldersgrupper, med barn från under 1 år till vuxna patienter i studie-
populationerna.[20-22,25] Dessutom verkar interaktioner med andra läkemedel vara 
begränsade, med Klobazam och Valproat som de enda återkommande 
interaktionerna.[24,25] Klobazams påverkan är dessutom endast en dosberoende 
trötthet på grund av förhöjda serumnivåer, vilket torde gå att undvika med noggrann 
titrering och övervakning. Valproat är i så fall mer oroande med påverkade lever- och 
trombocytvärden som kan leda till allvarliga konsekvenser, ändå visade samma studie 
på en större anfallssänkning hos Valproat-patienter än hos de som inte stod på 
läkemedlet.[25] Som  man kan se av dessa interaktioner är det enormt viktigt med 
noggrann övervakning vid insättandet av nya cannabinoida läkemedel, och förslagsvis 
så rekommenderas inte dessa i första hand till patienter som står på Valproat; som 
sedan tidigare är känt för att interagera med andra läkemedel.[8]  
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Den vetenskapligt största nackdelen med cannabis som cannabis är antagligen det som 
drar mångas intresse till den, nämligen att det är en planta. Och i egenskap av att vara 
en planta så är det svårt att förutse i vilken koncentration de olika cannabinoida 
substanserna finns där, och vilken ratio de har till varandra. Som redan påpekats ett 
flertal gånger under det här arbetet så verkar den bästa effekten på epileptiska anfall 
nås om man har en så hög koncentration av CBD och så låg koncentration av THC som 
möjligt.[17-19,21-26] Det man alltså skulle behöva för att dels få en säkrare 
behandlingsupplevelse som patient och dels säkrare vetenskapligt bevisade fakta är en 
stadig koncentration av CBD i en lättadministrerad form som är samma sak från gång 
till gång oberoende av skörd. Det är också därför som Epidiolex är så extra intressant 
att följa studierna av allteftersom de publiceras. Därmed inte sagt att man inte ska vara 
medveten om att de olika cannabinoida substanserna med stor möjlighet hjälper 
varandra med den så kallade "entourage effekten" som går ut på att alla substanser i 
någon utsträckning behöver vara närvarande för att få maximal effekt, även om man 
kan försöka rikta in sig på en särskild substans som gör huvudjobbet.[16,25]  
 
 
Slutsats 

Som många redan konstaterat så behövs det fler kontrollerade studier, men det ser ut 
att finnas en framtid för cannabis som behandling av epilepsi. Cannabidiol är 
vältolererat bland både vuxna och barn och verkar ha få interaktioner med existerande 
behandlingsmetoder. Det man måste hålla uppsikt över är hur THCs närvaro kan 
påverka anfallen, men då det finns metoder för att hålla CBD-värdet så högt som 
möjligt i plantorna och extrakten är det här en behandlingsmetod som vi är skyldiga att 
utforska närmare.  
 
 
Tack 

Tack till min handledare Olov som stått ut med min virrighet och förfärliga 
framförhållningsförmåga under det här arbetets gång.  
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