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Side 3 

Side 3 1. Forholdet til lægemiddeldirektivet 

Af lægemiddeldirektivets artikel 6, stk. 1, fremgår, et lægemiddel ikke må markedsføres i 

en medlemsstat uden, at den kompetente myndighed har udstedt en tilladelse til mar-

kedsføring.  

 

Direktivet finder dog, jf. artikel 3, nr. 1, ikke anvendelse på magistrelle lægemidler (læge-

midler, der tilberedes på et apotek efter lægerecept til en bestemt person). 

 

Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt et konkret produkt er et lægemiddel. I denne 

vurdering indgår oplysninger om fx et produkts indhold, styrke, dosering, formulering, 

doseringsform, anvendelse og formål, som elementer i den samlede vurdering af et pro-

dukts klassifikation. 

 

Hvis et kemisk stof eller en naturlig bestanddel har en lægemiddelvirkning efter anvendel-

se, men i øvrigt ikke fremstår som et lægemiddel, kan der være tale om en lægemiddelrå-

vare.  

 

Lægemiddelstyrelsen betragter ikke de hollandske cannabisprodukter produceret af 

Bedrocan BV som lægemidler men som en lægemiddelråvare, og er derfor omfattet af 

lægemiddelloven. 

 

De kan herefter indgå i et magistrelt fremstillet lægemiddel, hvis betingelserne for magi-

strel fremstilling er overholdt. Magistrel fremstilling af lægemidler foregår på apoteket 

efter ordination af en læge, der herved bestemmer lægemidlets administrationsform, 

dosering etc. 

 

Det er også muligt at etablere en særskilt lovgivning for cannabis planteprodukter.  

 

Af direktivets artikel 5, stk. 1, fremgår, at en medlemsstat, i overensstemmelse med gæl-

dende lovgivning og for at opfylde særlige behov, kan dispensere fra bestemmelserne i 

direktivet for så vidt angår lægemidler, der er udleveret i henhold til en bestilling, afgivet i 

god tro og uopfordret, og som fremstilles i henhold til anvisninger fra sundhedspersoner, 

der er beføjet dertil på disses personlige og direkte ansvar til en bestemt patient. 

 

Af EU-domstolens afgørelse i sag C-185/10 fremgår vedrørende direktivets artikel 5, stk. 1, 

at anvendelsen forudsætter tilstedeværelsen af en flerhed af kumulative betingelser, og at 

den som en undtagelsesbestemmelse til artikel 6, skal fortolkes strengt efter ordlyden. Af 

afgørelsen fremgår endvidere, at begrebet »særlige behov« udelukkende henviser til indi-

viduelle situationer, der er begrundet ved lægelige hensyn og forudsætter, at lægemidlet 

er nødvendigt for at opfylde patienternes behov. Denne vurdering skal baseres på en fak-

tisk vurdering af patienterne og udelukkende på grundlag af terapeutiske hensyn. Undta-

gelsen kan kun vedrøre situationer, hvor lægen finder, at hans individuelle patienters 

sundhedstilstand kræver anvendelse af et lægemiddel, for hvilket der ikke findes et tilsva-

rende med markedsføringstilladelse på det nationale marked, eller som viser sig at være 

utilgængeligt på dette marked. 

 

Det er således muligt uden at komme i uoverensstemmelse med Lægemiddeldirektivet at 

etablere en forsøgsordning ved lov, der undtager produkter fra kravet om markedsførings-

tilladelse, og som tillader udlevering fra apotek i henhold til bestilling fra sundhedsperso-

ner beføjet hertil. 

 

2. Forholdet til lov om euforiserende stoffer 
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Side 4 Hovedformålet med og hovedindholdet af lov om euforiserende stoffer, jf. lovbekendtgø-

relse nr. 748 af 2008 og den i medfør heraf udstedte bekendtgørelse om euforiserende 

stoffer (557/2011 med senere ændringer) er reguleringen af den lovlige anvendelse af 

euforiserende stoffer. Den lovlige anvendelse af euforiserende stoffer er meget udbredt i 

sundhedsvæsenet, og bl.a. lægers behandling med og udlevering af sådanne stoffer samt 

patienters modtagelse heraf er reguleret i lovgivningen om euforiserende stoffer. Med 

reguleringen af den lovlige anvendelse sætter lovgivningen også grænser for denne an-

vendelse og definerer dermed bl.a., hvornår besiddelse af euforiserende stoffer er for-

budt. 

 

I bekendtgørelsen om euforiserende stoffer er cannabis omfattet af liste A, som er stoffer 

som ikke må forefindes her i landet. Der er dog en undtagelse til dette i bekendtgørelsens 

§ 2, stk. 3, hvor tilberedninger af cannabis kan ind- og udføres, sælges, købes, udleveres, 

modtages, fremstilles, forarbejdes, besiddes og anvendes i medicinsk øjemed. Lægemid-

delstyrelsen vurderer at cannabis planteprodukter er omfattet af denne undtagelse. 

 

Det er således muligt uden at komme i uoverensstemmelse med lov om euforiserende 

stoffer at etablere en forsøgsordning ved lov.  

 

3. Leverandør og tilgængelighed 

Forsøgsordningen skal specificere, hvilke leverandører produkterne kan købes fra, og 

hvilke produkter der er tale om. 

 

3.1 Krav til leverandører og produkter 

Tilvejebringelse af cannabis-planteprodukter til behandling i Danmark skal ske i overens-

stemmelse med FN’s Enkeltkonvention af 30. marts 1961 om kontrol med narkotiske mid-

ler, herunder om konventionens bestemmelser om produktion, handel og distribution. Det 

er således afgørende, at den cannabis, som indgår i de produkter, der skal kunne udleve-

res i Danmark til medicinsk anvendelse, skal være tilvejebragt og håndteret under hensyn 

til konventionens krav.     

Dernæst bør der fastsættes krav om, at cannabis-planterne opfylder kvalitetskrav til dyrk-

ning og standardisering. De producerede cannabis-planteprodukter skal have en specifik 

angivelse (interval) af deres indholdsstoffer, herunder indholdet af THC og CBD, samt 

styrkeangivelsen af disse. 

De hollandske Bedrocan BV produkter lever op til disse krav, og virksomheden fremstiller 

aktuelt 6 produkter, der kan være omfattet. Produkterne har forskelligt indhold af THC og 

CBD. Det fremgår af Bedrocan BV’s oplysninger, at flere af produkterne er standardisere-

de. 

3.2 Produkternes tilgængelighed - import 

Holland 

I Holland er der 1.500 patienter, der får ordineret Bedrocan.  

 

Det hollandske Sundhedsministerium har oplyst, at der er en stigende efterspørgsel på 

Bedrocan fra andre europæiske lande. Det hollandske Sundhedsministerium har derfor 

fastsat en grænse for, hvor meget cannabis der kan eksporteres til et land. Det er muligt at 

eksportere 40 kg til Danmark om året, dog maksimum 100 kg over 3 på hinanden følgende 

år (33,33 kg årligt). 

 
Såfremt der måtte være 1.500 patienter i daglig behandling med cannabis, kan efterspørg-
sel ikke dækkes af den hollandske produktion, jf. tabel 1. Med udgangspunkt i 
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Side 5 et dagligt forbrug på 700 mg pr. patient,, kan der leveres en mængde svarende til behand-
ling af 130 patienter. 
 

 
Canada 
Det canadiske Office of Medical Cannabis har oplyst, at der pr. 19. april 2016 var 43.342 
patienter registreret i behandling med medicinsk cannabis, og at dette tal vokser med 9 % 
om måneden. 
 
Der er pt. 30 godkendte virksomheder i Canada, der har aktiviteter med cannabis til medi-
cinsk brug.  
 
Det har i en årrække kun været tilladt at fremstille og sælge tørret cannabis til medicinsk 
brug.Myndighederne i Canada gjorde i sommeren 2015 det muligt for godkendte fremstil-
lere af tørret cannabis til medicinsk brug også at søge om godkendelse til aktiviteter med 
frisk cannabis til medicinsk brug og cannabis olie til medicinsk brug.  
 
I Canada kan godkendte virksomheder i dag kun søge om tilladelse til eksport af tørret 
cannabis til medicinsk brug. 
 
Der vil således skulle tages kontakt til en eller flere canadisk godkendte virksomheder med 
henblik på at afklare, om de er villige og i stand til at levere cannabis til medicinsk brug til 
det danske marked, samt hvilket produktsortiment de vil kunne tilbyde. Prisen vil skulle 
forhandles med de pågældende virksomheder. 
 
De canadiske myndigheder har oplyst til Lægemiddelstyrelsen, at der pt. ingen eksport er 
af cannabis til andre lande. 

 

Israel 

Det israelske Medical Cannabis Agency Israel har oplyst, at der pr. 1. maj 2016 var 25.108 
patienter, der anvender cannabis til medicinsk brug. Der er pt. et forbud mod eksport af 

medicinsk cannabis fra Israel. Ekskportspørgsmålet er under drøftelse, og der forventes en 

afklaring inden for et halvt år.  

 

Australien og Tyskland 

Der er i både Australien og Tyskland positiv politisk bevågenhed ift. cannabis til medicinsk 

brug . I Tyskland er der fremsat et lovforslag, og Tyskland påtænker at etablere et rege-

ringsorgan i overensstemmelse med 1961-konventionen til tysk produktion af cannabis til 

medicinsk brug. For så vidt angår Australien er der ikke yderligere oplysninger om, hvor 

langt de australske myndigheder er i overvejelserne. 

 

Etablering af ordninger i Tyskland og Australien vil, såfremt der ikke oprettes en egenpro-

duktion, medføre en betydelig øget efterspørgsel på verdensmarkedet efter det holland-

ske produkt Bedrocan eller lignende cannabis planteprodukter og således gøre produkter-

ne mindre tilgængelige. Hvis Tyskland imidlertid får etableret en egen produk-

Tabel 1.  

Hollandske cannabis-produkter fra Bedrocan – forventet maksimal import pr. år 

 

 Patienter 
Mg pr. patient 

pr. dag 
Mg pr. patient 

pr. år 
Kg pr. patient 

pr. år 
Kg I alt 

Skøn for antal patienter  1.500             700 255.500 0,2555 383,25 

Forventet maksimal import 
fra Holland 

130             700 255.500 0,2555 33.33 

 

 
Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet 
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Side 6 tion med muligheder for eksport, kan det medføre større tilgængelighed af produkterne. 

 

4. Distribution og prisfastsættelse 

4.1 Grossist 

Sundheds- og Ældreministeriet har afholdt en række møder med forskellige grossister for 

at høre nærmere om muligheden for import af cannabis planteprodukter. Grossisterne 

gav udtryk for, at det i hvert fald tager 3-6 måneder at forhandle et produkt hjem fra en 

producent. Det bemærkes, at det formentlig vil gå væsentligt hurtigere med at få fat i 

Bedrocan BVs produkter, hvor der er erfaring med eksport til andre lande, mens det for-

mentlig vil vare væsentligt længere, hvis der fx skal forhandles med en eller flere canadi-

ske leverandører. 

 

Bedrocan BV´s produkter fordeles i Holland af den hollandske virksomhed Fagron Pharma-

ceuticals BV. Ministeriet forventer at afholde møde med Fagron Pharma ultimo august. 

 

Der er således ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, hvordan distributionen skal 

foregå.  

 

4.2 Udlevering 

Det foreslås, at apotekerne forestår udlevering. Inden udlevering skal produktet tilføres en 

række oplysninger, og apoteket skal bl.a. påsætte en etiket med doserings- og indikati-

onsoplysninger, så cannabis planteproduktet udleveres fra apoteket som et færdigt læge-

middel. Der vil således blive tale om et lægemiddel ordineret og udleveret til en bestemt 

patient på baggrund af en læges individuelle vurdering. 

 

Der foreslås, at regionerne via Amgros forestår udlevering af cannabis planteprodukter i 

sygehusregi. 

 

4.3 Prisfastsættelse 

Lægemiddelstyrelsen vurderer, at cannabis planteprodukter kan optages i Medicinpriser, 

men at det vil kræve nogle juridiske ændringer, idet det i dag kun de lægemidler, som er 

listet i bekendtgørelsen om Medicinpriser og leveringsforhold, som skal optages i Medi-

cinpriser. Der vil endvidere skulle foretages nogle praktiske foranstaltninger, herunder 

visse IT-ændringer. Endelig vil proceduren for optagelse i Medicinpriser på nogle områder 

adskille sig fra den gældende eftersom, at der ikke er tale om godkendte lægemidler med 

en markedsføringstilladelse. 

 

Fordelen ved at optage produkterne i Medicinpriser er, at apotekets ekspedition af en 

recept på canabis planteprodukterne vil blive lettet i forhold til, at de alternativt skulle 

foretage manuel ekspedition, og at det vil være muligt at have fri prisdannelse på produk-

terne, idet der kan anmeldes forskellige priser på produkterne, alt efter hvilken grossist 

der hjemtager dem. Det vil desuden være muligt at tilknytte medicintilskud til produkter-

ne, hvis dette skulle ønskes. 

 

Der vil som udgangspunkt ikke ske substitution mellem de forskellige grossisters produk-

ter, idet substitution og leveringsevneindberetninger hører til i systemet med godkendte 

lægemidler, ligesom det forudsætter, at en vis stabil mængde lægemidler bliver leveret.  

 

4.4 Varenumre 

Når produktet skal ekspederes via apotekernes sædvanlige IT-systemer, skal det påføres et 

varenummer. Detaljeniveauet af denne varenummertildeling skal vælges ud fra ønsker 

om, hvor tæt forbrugerovervågningen skal kunne foregå. Varenumrene vil blive tildelt via 

Sundhedsdatastyrelsen. 
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Side 7  

For overvågning af forbruget af cannabis planteprodukter, bør cannabis planteprodukter 

udstyres med specifikke varenumre. 

 

Sundhedsdatastyrelsen har mulighed for at bidrage med anvisning af et ledigt varenum-

merinterval til Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddelstyrelsen kan således bestyre dette va-

renummerinterval for cannabis planteprodukter og har dermed muligheden for at tilføje 

varenumrene i Medicinpriser. 

 

5. Antal patienter 

Med udgangspunkt i de hollandske tal, hvor der er ca. 1500 patienter årligt vil det tilsva-

rende tal i Danmark være omkring 500, når der nedskaleres til befolkningstallet i Danmark.  

 

500 patienter kan dog formentlig blive i underkanten, hvis der skal gøres plads til, at der 

kan ske en udvikling inden for nogle af diagnoserne. Tallet vurderes derfor at være noget 

højere end 500. Lægemiddelstyrelsen kan ikke kvalificere antallet yderligere på nuværen-

de grundlag. Ministeriet har drøftet spørgsmålet om antallet af patienter med læge Tina 

Horsted, der har erfaring med ordination af magistrelle lægemidler med cannabinoider. 

Det er umiddelbart Horsteds opfattelse, at de 1500 patienter ikke er i underkanten, og at 

tallet potentielt på sigt kan blive større.  

 

Det foreslås derfor at tage udgangspunkt i det antal patienter, som de har i Holland, altså 

1500 patienter årligt, som vil gøre brug af forsøgsordningen.  

 

6. Cannabis planteprodukter – hvilken linje behandling 

Det er Lægemiddelstyrelsens faglige vurdering, at der i vejledningen til lægerne om be-

handling med cannabis planteprodukter bør fremgå, at relevante, godkendte konventio-

nelle lægemidler bør være afprøvet, før behandling med cannabis planteprodukter forsø-

ges, da godkendte lægemidler således får den relevante plads i behandlingen.  

 

Det Lægemiddelstyrelsen vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at lægen inden for 

de vigtigste lægemiddelklasser har gjort sig overvejelser og erfaringer om relevante virk-

ningsmekanismer og eventuelle kontraindikationer i relation til behandling med konventi-

onelle lægemidler forud for en eventuel behandling med cannabis planteprodukter.  

  

Det er væsentligt at bemærke, at der alene vil være tale om sundhedsmyndighedernes 

anbefalinger til lægerne, som f.eks. vil kunne fremgå af en kommende vejledning om be-

handling med cannabis planteprodukter. Det vil således være den ordinerende læge, der i 

sidste ende beslutter, hvornår cannabis planteprodukter skal anvendes i behandlingen af 

den enkelte patient.   

 

7. Patientgrupper 

Det vurderes, at Lægemiddelstyrelsen bør tage stilling til, hvordan cannabis planteproduk-

terne kan ordineres (indikation for behandling) ud fra et hensyn til at sikre patientsikker-

heden. 

  
Lægemiddelstyrelsen har derfor gennemgået det tilgængelige sundhedsfaglige materiale, 
der undersøger cannabis til medicinsk behandling, og tilgængelige oplysninger om de 
hollandske produkter.  

 
Lægemiddelstyrelsens vurdering af, om cannabis planteprodukterne evt. vil virke, bygger 
på den viden, der findes om cannabis generelt i form af lægemidler, plantebaserede pro-
dukter osv. Lægemiddelstyrelsen har ikke fundet publicerede videnskabelige undersøgel-
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Side 8 ser, hvor Bedrocans produkter specifikt undersøges.  

 

Styrelsen har konsulteret lister i Israel, Canada og Holland, og har inddraget symptomer og 

patientgrupper, hvor der foreligger en acceptabel videnskabelig evidens for virkning og 

sikkerhed af medicinsk cannabis. Det betyder også, at styrelsen ikke har accepteret en 

række indikationer, som kan findes på de nævnte landes lister. 

 

Ud fra dette materiale har Lægemiddelstyrelsens vurderet, hvilke patientgrupper der evt. 

kan komme i betragtning til behandling med cannabis planteprodukter. Inden for de en-

kelte patientgrupper har Lægemiddelstyrelsen endvidere vurderet, hvilke indikationer 

styrelsen umiddelbart finder vil kunne behandles med cannabis planteprodukter.  

 

Det er den enkelte læge, der tager ansvar for og beslutter en evt. behandling med canna-

bis planteprodukter.  

 

Der vil blive udarbejdet en vejledning til lægerne om ordination af cannabis planteproduk-

ter, hvor lægens omhu og samvittighedsfuldhed (autorisationslovens § 17) i forbindelse 

med ordination af cannabis til medicinsk behandling præciseres. Vejledningen vil blandt 

andet indeholde oplysninger om terapeutiske indikationer, dosering, administrationsveje, 

kontraindikationer, interaktioner, bivirkninger m.v. Der vil også blive udarbejdet informa-

tionsmateriale til patienterne. Materialet vil blandt andet indeholde oplysninger om, 

hvordan cannabis skal bruges, hvilke bivirkninger, der kan forventes, når det anvendes til 

de medicinske indikationer, og hvor der vurderes at være evidens og sikkerhed. 

 

7.1 Indikatorer der tilsiger behandling med medicinsk cannabis 

Hvis Lægemiddelstyrelsen skal tage stilling til, hvilke indikationer cannabis planteproduk-

ter som f.eks. Bedrocan®, kan være virksomt til behandling af, og hvor relevante, god-

kendte konventionelle lægemidler bør være afprøvet, før behandling med cannabis plan-

teprodukter forsøges, peger Lægemiddelstyrelsen på følgende indikationer:  

 

 Multipel sklerose: Spasticitet, centrale smerter og smertefulde spasmer. Desuden kan 
der overvejes tilladelse til at behandle blærefunktionsforstyrrelser. 

 Rygmarvsskade (paraplegi): Spasticitet og centrale smerter samt smertefulde smerter.  

 Kronisk  smertebehandling: Hvor anden behandling er utilstrækkelig eller ikke tåles, fx 
neuropatiske smerter og ”cancer” smerter i led, knogler og muskler. Grundig medi-
cinanamese er dog påkrævet. 

 Kvalme og opkastning efter kemoterapi, når anden behandling har svigtet.   
 
Indikationerne har været vendt med læge Tina Horsted og apoteker Kristian Østergaard, 
og der er enighed om, at den behandlende læge med udgangspunkt i listen ovenfor, skal 
tage faglig stilling til, hvorvidt en patient kan behandles med cannabis planteprodukter og 
magistrelle cannabisholdige lægemidler. Fraviger en læge efter denne konkrete faglige 
vurdering indikationslisten, skal en udførlig begrundelse herfor fremgå af patientens jour-
nal. 
 

7.2 Indikatorer der ikke tilsiger behandling med medicinsk cannabis 

7.2.1 Kvalme efter HIV-kombinationsbehandling og medicin for hepatitis B og C 

Lægemiddelstyrelsen finder ikke, at der foreligger videnskabelige undersøgelser, der do-

kumenterer den kvalmestillende virkning af cannabis efter HIV-kombinationsbehandling 

eller efter medicin for hepatitis B og C.  

 

Behandling af HIV, hepatitis B og C er sygehusforbeholdt i Danmark, og Lægemiddelstyrel-

sen har ikke oplevet efterspørgsel efter cannabis fra de involverede sygehusafdelinger.  
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Side 9 7.2.2 Palliativ behandling af cancer og AIDS 

AIDS i klassisk forstand eksisterer ikke længere i Danmark efter fremkomsten af meget 

effektiv antiviral behandling sidst i 1990’erne. THC og analoger blev for 25 år siden god-

kendt i enkelte lande (bla. USA og UK) til behandling af wasting ved AIDS. Denne tilstand 

præget af ekstrem afmagring ses ikke længere, og effekten af cannabis var i øvrigt mini-

mal. Lægemiddelstyrelsen anbefaler derfor ikke at inkludere termen ”AIDS” i den danske 

liste.  

 

Derimod udelukker Lægemiddelstyrelsen ikke, at cannabis kan indgå i behandling af smer-

ter ved cancer, eller at man ønsker at udnytte en kvalmestillende eller appetitstimuleren-

de virkning af cannabis. Det må bero på en individuel lægelig vurdering. Evidensen for 

virkning på de enkelte komponenter (smerter, kvalme, appetitløshed) er dog så ringe, at 

Lægemiddelstyrelsen ikke anbefaler at inkludere samlebetegnelsen ”palliativ behandling 

af cancer” i den danske liste.  

 

7.2.3 Behandlingsresistent glaukom (grøn stær) 

Indtagelse af cannabis bevirker et fald i øjets indre tryk. Denne virkning er imidlertid kort-

varig (få timer), ligesom virkningen aftager med behandlingsvarigheden. Derfor er canna-

bis ikke et velegnet middel mod glaukom. Desuden skal cannabis indtages gennem mun-

den eller inhaleres, mens de fleste godkendte lægemidler administreres som øjendråber. 

De videnskabelige selskaber i Israel og Canada fraråder cannabis til glaukom. Det samme 

gælder i Danmark.  

 

7.2.4 Tourette’s syndrom 

Lægemiddelstyrelsens umiddelbare lægefaglige vurdering af, hvornår cannabis plantepro-

dukterne evt. kan anvendes til medicinsk behandling, lægger sig op af den tilsvarende 

vurdering fra den hollandske sundhedsmyndighed. Dette gælder dog ikke for Tourette’s 

syndrom, som er omfattet i Holland.  

 

Baggrunden herfor er, at Lægemiddelstyrelsen vurderer, at der ikke foreligger konklusiv 

evidens i Cochrane Review, og at en lille reduktion i tics (2 små undersøgelser) ikke ret-

færdiggør brugen, når disse patienter ofte har psykiske lidelser (ADHD, obsessivt-

kompulsivt syndrom, angst og depression), som potentielt kan forværres af cannabis.  

 

7.2.5 ADHD/PTSS/PTSD 

Lægemiddelstyrelsen vil generelt fraråde cannabis til behandling af tilstande med en høj 

risiko for stof- og alkoholmisbrug, som f.eks. ADHD hos voksne og posttraumatisk stress 

syndrom (PTSS/PTSD) samt personer med angsttilstande, bipolær sygdom og psykoser, 

herunder skizofreni. Årsagen er, at symptomerne ved disse sygdomme kan forværres ved 

indtagelse af cannabis. Lægemiddelstyrelsen fraråder desuden, at cannabis planteproduk-

ter anvendes til behandling af epilepsi.  

 

Styrelsen følger systematisk klinisk forskning af cannabis til en bred vifte af terapeutiske 

indikationer. 

 

7.2.6 Funktionelle/diffuse lidelser 

Lægemiddelstyrelsen vil også fraråde medicinsk cannabis til funktionelle lidelser og diffuse 

symptomer.  

 

En funktionel lidelse er en sygdom, hvor den syge er belastet af fysiske gener, som gør det 

svært at fungere i dagligdagen. Den funktionelle lidelse defineres ved samtidig forekomst 

af diffuse symptomer fra flere forskellige områder i kroppen, er det rimeligt at se på funk-

tionelle lidelser og diffuse symptomer under ét.  Det er velkendt, at sympto-
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Side 10 merne hos patienter med funktionelle lidelser trods grundig medicinsk udredning ikke kan 

forklares ved ændringer i objektive kliniske målestørrelser eller ved ændrede laboratorie-

prøver. 

 

Ved vurderingen af cannabis til medicinsk anvendelse kunne have en gavnlig virkning ved 

funktionelle lidelser, har Lægemiddelstyrelsen set på arten af symptomer, som definerer 

sygdommen.  Hjertebanken, trykken i brystet, åndenød uden anstrengelse kunne give 

mistanke om hjertelungelidelse. Mavesmerter, ændringer i afføringsmønster (diarre, for-

stoppelse), kvalme og opkastning, brændende fornemmelse i den øverste del af maven 

kunne pege på forskellige lidelser i spiserør, mavesæk eller tarm. Smerter i arme og ben, 

smerter i ryg, og ledsmerter kunne pege på muskel- eller ledsygdomme, fornemmelse af 

nedsat kraft eller føleforstyrrelser kunne have en neuromedicinsk årsag. Almene sympto-

mer som koncentrations- eller hukommelsesbesvær, træthed, svimmelhed og hovedpine 

kan ses ved en bred række af lidelser. Mere diffuse symptomer kan bestå i varm og kold 

sved, rysten og sitren, mundtørhed, rødmen og blussen, eller sommerfugle i maven. 

  

Lægemiddelstyrelsen oplyser, at det ud fra et medicinsk synspunkt kan være vanskeligt at 

pege på ét enkelt lægemiddel, herunder cannabis planteprodukter, som kunne lindre en 

så broget vifte af forskellige symptomer. Mere kronisk brug af smertestillende midler 

frarådes normalt ved funktionelle lidelser, fordi virkningen ofte aftager med stigende be-

handlingsvarighed. Aktuelt består behandlingen af svære og kroniske funktionelle lidelser i 

gradueret genoptræning og kognitiv terapi. 

    

Den hollandske rekommandationsliste indeholder ikke funktionelle lidelser som en mulig 

indikation for cannabis til medicinsk anvendelse.  

 

Israel og Canada synes at være det eneste land, hvor fibromyalgi specifikt er nævnt blandt 

de diagnoser, hvor cannabis kommer i betragtning.   

 

Det er endvidere kendt, at cannabis kan bevirke hjertebanken (pulsstigning) og orthosta-

tisk blodtryksfald, som vil kunne forværre en i forvejen bestående svimmelhed. Endelig vil 

cannabis psykoaktive virkninger næppe kunne forenes med den anbefalede behandling, 

gradueret genoptræning og kognitiv terapi. 

 

Hvis der fremadrettet fastslås evidens for cannabis virkning på en anden eller større pati-

entgruppe, vil Lægemiddelstyrelsen foretage en revurdering.  

 

7.2.7 Morbus Chron 

Lægemiddelstyrelsen finder ikke, at der aktuelt er tilstrækkelig evidens til at inkludere 

inflammatoriske/autoimmune sygdomme som fx Morbus Chron på en dansk liste, da de 

omhandlede cannabis-produkter primært er THC-holdige produkter. Styrelsen følger dog 

området tæt.  

 

Behandling af inflammatoriske/autoimmune sygdomme som morbus Crohn er en specia-

listopgave, og hvis danske gastroenterologer ønsker at ordinere cannabidiol til udvalgte 

patienter, er der ingen principielle hindringer for det. 

 

7.2.8 Børn og ældre 

Lægemiddelstyrelsen vil generelt fraråde cannabis planteprodukter til medicinsk behand-

ling af børn og unge, dels pga. manglende videnskabelige data, dels pga. cannabis negative 

effekt på kognitive funktioner og indlæring, særligt i en ung alder.  
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Side 11 Lægemiddelstyrelsen har oplyst, at Israel har accepteret to børneindikationer, epilepsi 

(uden nærmere kategorisering), og til behandling af kvalme og opkastning efter kemote-

rapi. Brugen til børn med refraktær epilepsi er særdeles restriktiv, og forudsætter svigt af 

5 konventionelle antiepileptika samt ansøgning fra en pædiatrisk neurolog. Det er også et 

krav, at medicinsk cannabis gives sideløbende med 2 konventionelle antiepileptika i fuld 

dosis i mindst 6 måneder. Hvis barnet herefter er anfaldsfri, kan man overveje at nedtrap-

pe den konventionelle behandling og fortsætte med medicinsk cannabis. Uanset dette er 

det fortsat Lægemiddelstyrelsens vurdering, at cannabis ikke bør anvendes til behandling 

af epilepsi, ej heller hos børn. 

 

I Danmark er behandling af sjældne resistente epilepsiformer er en specialistopgave, og 

hvis danske børneneurologer ønsker at ordinere cannabidiol til udvalgte patienter, er der i 

dag ingen principielle hindringer for det. 

 

De canadiske myndigheder har oplyst, at der er utilstrækkelig evidens til støtte for virkning 

og sikkerhed af cannabis til nogen medicinsk indikation hos børn, mens der er data, der 

peger på skadevirkninger. Canada peger dog på en mulig brug til svære refraktære epilep-

siformer. Det forudsættes, at sådan brug støttes af videnskabelige data, og at behandling 

forestås af eksperter. 

 

I Holland omfatter den vejledende liste over medicinske indikationer for Bedrocan’s pro-

dukter ikke børneindikationer. Der findes heller ingen vejledning om dosis til børn. De 

hollandske myndigheder oplyser, at planteprodukter med højt indhold af cannabidiol 

(CBD) og lavt indhold af tetrahydrocannabinol (THC) har været anvendt til børn med epi-

lepsi, dog kan omfanget ikke oplyses. 

 

Med hensyn til behandling af kvalme og opkastning hos børn efter kemoterapi er stan-

dardbehandling en kombination af godkendte lægemidler, som er cannabis overlegent 

mht. virkning og sikkerhed. Sammenlignende kliniske undersøgelser af cannabis til børn 

med cancer er forældede. Behandling af kvalme og opkastning hos børn efter kemoterapi 

er en specialistopgave, og hvis danske børneonkologer ønsker at ordinere cannabis til 

udvalgte patienter, er der ingen principielle hindringer for det.  

 

Endvidere findes der kun meget begrænset viden om cannabis’ virkning på ældre menne-

sker. Lægemiddelstyrelsen anbefaler, at brugen af cannabis planteprodukter til medicinsk 

behandling til denne del af befolkningen nøje overvejes. 

 

 

8. Kørekort og cannabis planteprodukter 
Reglerne om nulgrænse ift. kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer (bl.a. 
THC) blev indsat i færdselsloven i 2007, og ændret i 2011, hvor sanktionerne blev skærpet.  
Reglerne indebærer, at en person kan straffes for hashkørsel, hvis det kan påvises, at den 
pågældendes blod indeholder mere end 0,001 mg THC. 
 

8.1 Færdselslovens åbner mulighed for kørsel med THC i blodet 
I færdselsloven (§ 54, stk. 2) er der en undtagelse fra nulgrænsen for kørsel med be-
vidsthedspåvirkende stoffer i blodet for personer, som indtager stoffer efter recept, dvs. i 
overensstemmelse med lægelig ordination på grund af sygdom eller andre helbredsmæs-
sige årsager. I disse sager vurderes føreevnekriteriet af politiet, altså om personen har 
været påvirket i en grad, så han/hun ikke har kunne føre køretøjet på fuldt betryggende 
måde. Dette afgøres af politiet en efter en klinisk lægeundersøgelse, hvor der foretages en 
blod- og urinprøve. I disse sager skal der således foretages et konkret skøn, og der gælder 
nulgrænsen for THC i blodet ikke pr. automatik. 
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Side 12 Rigspolitiet har oplyst, at borgere for at få udstedt eller bevare sit kørekort - af hensyn til 
færdselssikkerheden - skal opfylde de helbredsmæssige betingelser i færdselsloven og 
kørekortbekendtgørelsen.  
 
Det er Rigspolitiet, der træffer afgørelse i sager om udstedelse, fornyelse og bevarelse af 
kørekort. Politiet råder ikke selv over lægelig ekspertise på kørekortområdet. Der er derfor 
fastsat regler f.eks. om indsendelse af lægeattest, og om at politiet skal forelægge mere 
komplicerede sager for Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS). STPS rådgiver således Rigs-
politiet på baggrund af de lægelige oplysninger i sagen, herunder udtalelser fra egen læge 
og speciallæge. STPS’ udtalelse i en sag har betydelig vægt. 
 
Sundhedsstyrelsen (i dag Styrelsen for Patientsikkerhed) har tidligere foretaget en sund-
hedsfaglig vurdering af, om det på baggrund af Sativex’s bivirkninger vil være forsvarligt at 
tillade bilkørsel, og det er styrelsens sundhedsfaglige vurdering, at personer i behandling 
med THC (Marinol eller Sativex) vil kunne bringe færdselssikkerheden i fare ved samtidig 
motorkørsel, jf. REU alm. del – 2013-13- spm. 581.  
 

8.2 Styrelsen for Patientsikkerheds vejledning 
Lægen har til opgave at vurdere, om patientens tilstand indebærer risiko for trafiksikker-
heden. Til brug herfor har Sundhedsstyrelsen (i dag STPS) udarbejdet en vejledning om 
vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer, jf. nr. 9584/2013. 
 
Om afhængighedsskabende lægemidler, står der følgende i vejledningen: 
 
”Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere eller førere, der regel-
mæssigt indtager euforiserende eller andre bevidsthedspåvirkende stoffer, uanset disses 
form, når de kan nedsætte vedkommendes evne til uden risiko at føre motordrevet køretøj, 
hvortil der kræves kørekort, og hvis den indtagne mængde er så stor, at den påvirker kørs-
len negativt. Det samme gælder alle andre lægemidler eller kombinationer af lægemidler, 
der påvirker evnen til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort.” 
 
Færdselsloven er således ikke til hinder for at tillade bilkørsel med THC i blodet. Det er 
således STPS’ faglige vurdering om udstedelse, fornyelse og bevarelse af kørekort, der pt. 
afskærer patienter, som indtager lægemidler med THC, fra at køre bil.  
 
Styrelsen for Patientsikkerhed er i øjeblikket ved at overveje, om der er grundlag for at 

fastholde vurderingen af bl.a. THC-holdige lægemidler. Det sker i samarbejde med de 

øvrige involverede myndigheder på kørekortsområdet. Der er i samarbejde med Læge-

middelstyrelsen påbegyndt en revurdering af trafikfarlige lægemidler, herunder THC-

holdige lægemidler.  

 

9. Ordination  

Det er den enkelte læge, der må tage ansvar for og beslutte en evt. behandling med can-

nabis planteprodukter. Det foreslås, at behandling med godkendte konventionelle læge-

midler er udtømte, før cannabis produkter anvendes som behandling, jf. afsnit 6.  

 

Det er umiddelbart Lægemiddelstyrelsens vurdering, at cannabis planteprodukter til be-

handling af smerteindikationerne vil kunne ordineres af enhver læge, mens det til behand-

ling af multipel sklerose og rygmarvskade bør kræve en neurolog, og at det til behandling 

af kemoterapiinduceret kvalme og opkast bør kræve en hæmatolog/onkolog.   

 

Dette forventes at være praktisk håndterbart, idet behandling af patienter med multipel 

sklerose er stærkt centraliseret på 4-5 neuromedicinske afdelinger, og da cannabis plante-

produkter ikke vil være første valg i henhold til gældende kliniske retningslinjer, bør det 
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Side 13 være en specialistvurdering. Det samme gør sig gældende for kvalme og opkastning, idet 

kemoterapi kun gives på specialiserede sygehusafdelinger. 

 

Den kommende vejledning vil indeholde oplysninger vedr. indikationer og kontraindikati-

oner til læger i forbindelse med ordination af cannabis planteprodukter. Med hensyn til 

vejledning for dosering og doseringsinterval vil det være nødvendigt at læne sig op ad de 

hollandske erfaringer.  

 

Der er endvidere en skærpet informationspligt for lægen, når der som her er tale om en 

medicinsk behandling, hvor den kliniske evidens for virkning og eventuelle bivirkninger 

mv. ikke er entydigt afklaret. Hvis der i øvrigt er særlige forhold, som det er nødvendigt at 

iagttage pga. produktets virkning (eksempelvis mht. opbevaring), muligheder for at køre 

bil mv. skal det indgå i informationen.  

 

Disse forhold vil beskrives også i vejledningen, hvor lægens omhu og samvittighedsfuldhed 

i forbindelse med ordination af cannabis til medicinsk behandling præciseres. Dette er 

særligt vigtigt, idet der for cannabis planteprodukter (i modsætning til lægemidler, der har 

en markedsføringstilladelse) ikke foreligger godkendte data om f. eks. dosering og bivirk-

ninger og heller ikke et produktresume eller indlægsseddel.  

 

Af hensyn til behandlingen af patienten, der modtager medicinsk cannabis, er det nød-

vendigt for den ordinerende læge at kende eventuel anden medicinsk behandling – enten 

i stofmisbrugsbehandling eller hos praktiserende læge.  

 

Derfor skal det i forbindelse med ordination af medicinsk cannabis undersøges, hvorvidt 

patienten modtager anden receptpligtig medicin, der i interaktionen med medicinsk can-

nabis kan have utilsigtet effekt. Patienten skal derfor give sit samtykke til, at der kan ind-

hentes oplysninger om dette, som forudsætning for medicinsk behandling med cannabis. 

Dette vil beskrives i regelsættet. 

 

 Der vil blive udarbejdet informationsmateriale til patienterne i forbindelse med behand-

lingen. Materialet vil blandt andet indeholde oplysninger om, hvordan cannabis skal bru-

ges, hvilke bivirkninger der kan forventes.  

  

9.1 Udenlandske lægers mulighed for ordination og udenlandske patienters mulighe-

der 

Der er inden for EU gensidig anerkendelse af recepter og dermed som udgangspunkt ikke 

begrænsninger for, hvilke lægemidler der kan ordineres og ekspederes.  

 

Apotekerne må deg ikke ekspedere recepter fra læger, der er autoriseret i et EU-/EØS-

land, men som ikke opholder sig her i landet, hvis det ordinerede lægemiddel er omfattet 

af udleveringsgruppe A§4, jf. § 25, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1671 af 12. december 2013 

om recepter. 

 

Cannabis planteprodukter foreslås at blive omfattet af udleveringsgruppe A§4, hvilket vil 

betyde, at apotekerne ikke kan ekspedere udenlandske recepter på  cannabis plantepro-

dukter. 

 

En dansk eller udenlandsk patient kan derfor ikke få udleveret euforiserende lægemidler 

omfattet af udleveringsgruppe A§4, hvis patienten medbringer en ikke dansk recept. 

 

10. Misbrugspotentiale 
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Side 14 Der er en potentiel risiko for, at det cannabis planteprodukt, der ordineres, omsættes på 

det illegale marked. Lignende problematik kendes i stor udstrækning fra substitutionsstof-

fet metadon, der finder vej ud i misbrugsmiljøet. Dog skønner Sundhedsstyrelsen, at risi-

koen for videresalg af cannabis planteprodukter vil være begrænset. Dels er der tale om 

en anslået mindre patientgruppe (1500 patienter) i forhold til de knap 8000 stofmisbruge-

re, der er i substitutionsbehandling med metadon/buprenorhin. Hertil kommer, at ordnin-

gen retter sig mod patientgrupper, der er alvorlig/kroniske syge, og hvor cannabis plante-

produktet blandt andet skal smertelindre. Personer i substitutionsbehandling er ofte man-

geårige misbrugere og har heraf andre problemer end deres misbrug – såsom økonomiske 

og sociale problemer, og som ofte stadig befinder sig i et misbrugsmiljø, hvilket gør moti-

vet for videresalg større.  

 

Lægerne skal dog være opmærksomme på et eventuelt misbrug og videresalg af cannabis 

planteprodukter hos patientgruppen.  

 

Patienter, der besidder ordineret cannabis planteprodukter, skal over for politiet kunne 

identificere sig ved at kunne fremvise en gyldig recept. Det samme er i dag tilfældet i for-

hold til patienter som har fået ordineret andre euforiserende stoffer, fx ketogan.  

 

11. Bivirkningsindberetning  

I forbindelse med en forsøgsordning med cannabis planteprodukter bør der etableres 

bivirkningsovervågning. 

 

Lægemiddelstyrelsen foreslår at overvåge bivirkninger og forbrug ved cannabis plantepro-

dukter ved hjælp af data fra Lægemiddelstyrelsens Bivirkningsdatabase og Sundhedsdata-

styrelsens registre og Landspatientregisteret. Herefter vurderer Lægemiddelstyrelsen, om 

overvågning efterfølgende kan ske halv- eller helårlig afhængig af en risikovurdering og 

mængden af bivirkningsindberetninger. 

 

Lægemiddelstyrelsen forslår følgende model for bivirkningsovervågning: 

 

 Ugentlig gennemgang af bivirkningssignaler vedrørende cannabis planteprodukter, og 
løbende gennemgang af alle indberetninger om formodede bivirkninger. Hvis Læge-
middelstyrelsen i data bliver opmærksomme på nye sikkerhedsproblemstillinger, vil 
disse blive beskrevet og håndteret ifølge Lægemiddelstyrelsen praksis for lægemid-
delovervågning. 

 Kommunikerer om cannabis planteprodukter, hvis Lægemiddelstyrelsen skønner, at 
der er særlige sikkerhedsproblemstillinger, som Lægemiddelstyrelsen bør informere 
om. 

 Tilføje cannabis planteprodukter på Lægemiddelstyrelsen liste over produk-
ter/substanser, hvor Lægemiddelstyrelsen har særlig opmærksomhed på bivirknings-
indberetninger. 

 Anmode Giftlinjen om at supplere med deres data på cannabis planteprodukter.  

 Opgørelse over udvikling og tendenser i forbrug af cannabis planteprodukter i alle 
formuleringer og styrker i hhv. primær- og sekundærsektoren. En forbrugsanalyse vil 
indeholde en analyse af receptsalget i det omfang, produkterne bliver ordineret og 
indløst på recept. Analysen suppleres med en opgørelse af mængdesalget for at dæk-
ke forbrug, der ikke er personhenførbart (f.eks. produkter udleveret på sygehus og 
ambulatorium). 

 Skærpet indberetningspligt efter 2 år efter markedsføring 

 Dokumentere overvågningen ved at udarbejde statusrapporter over bivirkninger, 
forbrug og sikkerhedsproblemstillinger.  
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Side 15 Inden forsøgsordningen træder i kraft skal bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger 
ved lægemidler m.m. ændres, for at sikre, at planteprodukter med medicinsk cannabis er 
omfattet af § 1 samt § 4, stk. 2. 

 

12. Tilsyn med ordinerende læge 

Der skal føres tilsyn med de læger, der ordinerer cannabis planteprodukter. Styrelsen for 

Patientsikkerhed kan overvåge ordinationsmønstre via Styrelsen for Patientsikkerheds 

Ordinations Overvågnings Program (SPOOP). 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed foreslår følgende model for tilsynet: 

 

 Hvert kvartal udtrækkes oplysninger på cannabis planteprodukter. Resultatet er 

en liste over lægers ordination af stoffet, rangordnet efter mængden af ordineret 

stof.  

 Under de første kvartalers SPOOP-kørsler vil Styrelsen for Patientsikkerhed skaffe 

sig erfaringer med ordinationsmønstre på området.   

 

Efterfølgende vil Styrelsen for Patientsikkerhed udføre en detaljeret risikobaseret analyse 

af udskrivningerne. Styrelsen for Patientsikkerhed kan i detaljer eksempelvis analysere, 

hvor mange patienter ordinationerne er fordelt på, hvor tit ordinationen gentages for den 

enkelte patient, og hvor meget der udskrives pr. gang. 

 

For de stoffer, som Styrelsen for Patientsikkerhed i dag følger, er proceduren som følger:  

 

Hvis der findes stor afvigelse fra et ”standard-ordinationsmønster”, rejses en tilsynssag, og 

den pågældende læge anmodes om en udtalelse med forklaring på ordinationsmønstret. 

Hvis denne udtalelse ikke fjerner mistanken om et afvigende ordinationsmønster, indkal-

des den pågældende læge til en samtale.  

 

Udfordringen med medicinsk cannabis er, at der ikke er defineret et ”standard-

ordinationsmønster” og man derfor heller ikke kan konstatere om, der er tale om et ”afvi-

gende ordinationsmønster”. Derfor foreslår Styrelsen for Patientsikkerhed, at der tilknyt-

tes en eller to sagkyndige læger, som skal deltage i vurderingen af ordinationsmønstrene. 

 

Desuden foreslår Styrelsen for Patientsikkerhed, at der kun rejses tilsynssager i forsøgspe-

rioden, hvis det er helt åbenlyst, at der sker misbrug. I andre tilfælde kan man i stedet 

eksempelvis invitere personer, som optræder på listen, til en workshop, hvor ordinations-

praksis behandles. 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at tilsynet vil forudsætte afgrænsning af produkter, 

som skal følges og tilretning af SPOOP til overvågning af medicinsk cannabis. 

 

Cannabis planteprodukter har ikke en af WHO fastsat DDD værdi. Sundhedsdatastyrelsen 

vil i stedet kunne tildele en national måleværdi. Sundhedsdatastyrelsen foreslår målevær-

dien ”gram (g) præparat”, da dette giver mulighed for den tætteste/mest detaljerede 

overvågning af mængdeforbruget i forhold til de oplysninger, der er tilgængelige om can-

nabis planteprodukterne. Alternativt kan tilføjes måleværdien ml, hvis der på et tidspunkt 

forefindes produkter formuleret som olie, og hvor oplysninger om gram ikke entydigt 

forekommer. 

 

13. Klage- og erstatningsadgang 



 

Side 16 

Side 16 Henset til at en eventuel forsøgsordning vil være en del af det samlede sundhedsvæsen, 

bør der etableres klage- og erstatningsadgang.  

 

13.1 Klageadgang 

Klage- og erstatningsloven (LBK 1113/2011) regulerer klageordningerne for klager over 

sundhedsfaglig virksomhed. En klage kan behandles enten af Styrelsen for Patientsikker-

hed eller af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, jf. klage- og erstatningslovens §§ 1 og 2. 

 

Behandling i henhold til en lovbestemt forsøgsordning med cannabis planteprodukter 

vurderes at være omfattet af ovennævnte regler om klageadgang. Der er derfor ikke be-

hov for at tilvejebringe en særskilt hjemmel til at behandle klagesager herom.  

 

Styrelsen for Patientsikkerhed forventer, at klagesager om forsøgsordningen med canna-

bis kan vedrøre både manglende behandling, utilstrækkelig behandling eller ikke relevant 

behandling med cannabis. Endvidere kan klagerne også vedrøre informeret samtykke og 

journalføring.  

  

Klage over behandling 

En klage over behandling bliver vurderet efter autorisationslovens § 17, hvorefter en auto-

riseret sundhedsperson under udøvelsen af sin virksomhed er forpligtet til at udvise omhu 

og samvittighedsfuldhed, herunder ved benyttelse af medhjælp, økonomisk ordination af 

lægemidler m.v.  

 

Styrelsen for Patientsikkerhed og Disciplinærnævnet behandler i dag sager om afhængig-

hedsskabende medicin efter denne bestemmelse.  

 

Ved afgørelse af en klage over behandling tager Styrelsen for Patientsikkerhed på bag-

grund af autorisationslovens § 17 stilling til, om der er handlet i overensstemmelse med 

”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må for-

ventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har. 

Der tages ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.  

 

Vurderingen af klagesager i forbindelse med forsøgsordningen med medicinsk cannabis vil 

derfor tage udgangspunkt i de retningslinjer og/eller vejledninger, der udstedes. 

  

Klage over informeret samtykke 

Klager over informeret samtykke behandles efter sundhedslovens § 15, jf. § 16. Stillingta-

gen til informationsniveauet i sådanne sager baseres, ligesom behandlingssagerne, på en 

norm. Til brug for behandlingen af sådanne sager tages udgangspunkt i Sundhedsstyrel-

sens vejledning af 16. september 1998 om information og samtykke mv. Dette kan supple-

res med retningslinjer/vejledninger om cannabis planteprodukter, evt. om den skærpede 

informationspligt, samt om hvilken information/hvilket informationsniveau, der kræves. 

   

Klage over journalføring 

Klager over journalføring behandles efter autorisationslovens § 21.  

  

Henset til at der er tale om en forsøgsordning, vil Styrelsen for Patientsikkerhed foreslå, at 

forsøgsordningen også indeholder krav til skærpet journalføringspligt i forhold til indikati-

on, allerede forsøgt behandling og eventuel baggrund for valg af behandlingsdosering og 

udstrækning, samt journalføring af det informerede samtykke.  
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Side 17 13.2 Erstatningsadgang 

Klage- og erstatningsloven regulerer erstatningsordningerne for behandlingsskader og 

lægemiddelskader. 

 

Behandlingsskader 

Der ydes erstatning til patienter, der påføres skade i forbindelse med behandling foretaget 

på sygehuse eller af praktiserende læger/speciallæger. 

 

Erstatning ydes, hvis behandlingen ikke er udført i overensstemmelse med, hvordan en 

erfaren specialist på området ville have handlet, og kun, hvis dette med overvejende 

sandsynlighed har påført patienten en skade. Der kan være tale om fysisk og/eller psykisk 

skade. 

 

Reglerne om behandlingsskader anvendes i tilfælde, hvor patienten mener sig påført en 

skade som følge af forhold ved selve behandlingen med cannabis planteprodukter. Det 

kan f.eks. være ved ordination til patienter, hvor der ikke var indikation herfor, eller ordi-

nation af for høje doser, mangelfuld opfølgning på bivirkninger mv. Erstatningskrav kan 

også tænkes rejst, hvis en patient mener, at der er sket en skade som følge af forsinket 

diagnosticering af en tilstand, der falder ind under indikationsområdet for forsøgsordnin-

gen. 

 

Behandling i henhold til en lovbestemt forsøgsordning med cannabis planteprodukter 

vurderes umiddelbart at være omfattet af reglerne om erstatning for behandlingsskader, 

jf. klage- og erstatningslovens §§ 19 og 20. Der er derfor ikke behov for at tilvejebringe 

særskilt hjemmel til at yde erstatning for skader, der er påført som følge af behandlingen 

med cannabis planteprodukter. 

 

Det er helt centralt i vurderingen af behandlingsskader, at det kan bevises, at patienten er 

påført en skade ved behandlingen. Der skal kunne påvises en overvejende sandsynlig år-

sagssammenhæng mellem behandlingen og patientens skade/gener. Afgørelsen af sager 

om behandlingsskader vedrørende cannabis planteprodukter forventes først og fremmest 

at basere sig på en vurdering af, om patienten er påført en skade.  

 

Det forhold, at standarden for den erfarne specialist eventuelt ikke er fulgt i konkrete 

tilfælde, herunder eksempelvis ved ordination foretaget af en læge, der efter kommende 

retningslinjer ikke er berettiget til at ordinere cannabis planteprodukter, vil ikke i sig selv 

kunne begrunde tilkendelse af erstatning, hvis patienten ikke med overvejende sandsyn-

lighed er påført en skade.   

 

Vurderingen af erstatningssager i forbindelse med forsøgsordningen med cannabis plan-

teprodukter vil tage udgangspunkt i de retningslinjer og/eller vejledninger, der udstedes. 

Der vil derfor være behov for så præcise angivelser af indikationer og forudsætninger, 

anbefalede doseringer, opfølgning og overvågning af behandlingseffekt og bivirkninger 

mv., som muligt. 

 

Lægemiddelskader 

Der ydes erstatning til patienter, der påføres en fysisk skade som følge af egenskaber ved 

lægemidler, der er anvendt til behandling, jf. klage- og erstatningslovens § 38, stk. 1. 

 

Efter klage- og erstatningsloven skal lægemidlet være godkendt til markedsføring i Dan-

mark i henhold til gældende regler. Magistrelt fremstillede lægemidler er dog 
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Side 18 også omfattet af reglerne om erstatning for lægemiddelskader. Sundheds- og ældremini-

steren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke lægemidler mv. der er omfattet af regler-

ne. Disse regler findes i klage- og erstatningslovens § 40. 

 

Hvis forsøgsordningen med cannabis planteprodukter etableres ved lov(ændring), der 

undtager produkterne fra kravet om markedsføringstilladelse og tillader udlevering fra 

apotek i henhold til en bestilling fra en sundhedsperson beføjet hertil, bør der heri skabes 

klar hjemmel til, at cannabis planteprodukter omfattes af reglerne om erstatning for læ-

gemiddelskader.  

 

Erstatning for bivirkninger til lægemidler – og i givet fald cannabis planteprodukter – ydes, 

hvis bivirkningerne går ud over, hvad skadelidte med rimelighed bør acceptere, jf. klage- 

og erstatningslovens § 43. Der skal ved vurderingen tages særligt hensyn til arten og svær-

hedsgraden af den sygdom, behandlingen rettede sig mod, den skadelidtes helbredstil-

stand, skadens omfang og mulighederne for at tage risikoen for skadens indtræden i be-

tragtning. 

 

Dette indebærer i praksis, at erstatning kun ydes, hvis der er tale om en sjælden bivirk-

ning, som konkret vurderes som tilstrækkelig alvorlig sammenlignet med patientens hel-

bredstilstand, hvis præparatet ikke var givet. 

 

I forsøgsordningen er det ikke lægemidler godkendt til markedsføring, så der vil ikke fore-

ligge et godkendt produktresumé og indlægsseddel, hvilket kan vanskeliggøre vurderingen 

af bivirkningernes hyppighed. Denne vurdering må derfor ske ud fra almindelig tilgængelig 

viden på området. 

 

Erstatning for lægemiddelskader omfatter kun fysiske skader. Psykiske skader, herunder 

forværring af bestående psykiske sygdomme eller tilstande, er ikke om-fattet af erstat-

ningsordningen. 

 

14. Evaluering af forsøgsordningen 

I forsøgsperioden med cannabis planteprodukter skal der også foretages en samlet evalu-

ering af ordningen med henblik på politisk stillingtagen til en evt. permanent ordning med 

cannabis planteprodukter. 

 
14.1 Monitorering og overvågning 

Efter 6 og 12 måneders forløb vil Lægemiddelstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, 

Sundhedsdatastyrelsen og Sundhedsstyrelsen som led i styrelsernes almindelige overvåg-

nings- og kontrolopgaver gennemføre indledende opsamlinger på overvågningen af for-

søgsordningen– og herefter beslutte, hvor hyppigt det er relevant at gennemføre andre 

opsamlende monitoreringer i den resterende periode af forsøgsordningen.  

 

Følgende forhold, som blandet andet kan overvåges via registre, indgår i denne monitore-

ring: 

 Hvor mange patienter har været omfattet? 

 Hvilke indikationer er planteprodukterne ordineret til? 

 Genordination? 

 Bliver ordinært sortiment prøvet først? 

 Antal bivirkningsindberetninger og en gennemgang af den sikkerhedsmæssi-
ge profil, jf. afsnit 8 

 Hvilke ordinationsmønstre har man fundet det første halve og hele år, og gi-
ver de anledning til bekymring? 
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Side 19  Har der været rejst tilsynssager, klagesager eller andre initiativer? 

 Viser indberettede utilsigtede hændelser eksempler på problemstillinger? 

 Er der brug for yderligere vejledning til ordinerende læger? 

 

Der vil blive udarbejdet en skriftlig afrapportering fra disse interne foretagne monitorerin-

ger. 

 

14.2 Ekstern evaluering 

Den eksterne evaluering har til formål udover at kortlægge evt. problemer også at afdæk-

ke forslag til evt. ændringer af ordningen i relation til at fastlægge en evt. permanent ord-

ning 

 

Evalueringsarbejdet indledes ca. 1 år før forsøgsordningens udløb i samarbejde med:  

 

 Justitsministeriet/Rigspolitiet/Rigsadvokaten  

 Grossister 

 Apotekerforeningen 

 Lægeforeningen og andre relevante foreninger/faglige selskaber 

 Patientforeninger 

 

Udover ovennævnte punkter under monitoreringen evalueres der også på: 

 

 Har der været forsyningsproblemer eller andre problemer med at levere? 

 Har ordningen givet anledning til problemer på apoteket, både i relation til re-
ceptekspedition, mærkning af produkterne og udlevering til patienterne? 

 Har ordningen givet problemer i forhold til ordinerende læger? 

 Har ordningen givet anledning til problemer i forhold til det illegale marked?  

 Har ordningen givet anledning til problemer i forhold til misbrugsområdet? 

 Hvorledes stiller relevante patientforeninger og Lægeforeningen/andre relevante 
sig til forsøgsordningen? 

 

Rigspolitiet og Rigsadvokaten har umiddelbart vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt 

ift. evalueringen af forsøgsordningen at få oprettet en ny gerningskode i politiets sagssty-

ringssystem (POLSAS). Denne gerningskode vil få en tekst, der dækker de lovovertrædel-

ser, forsøgsordningen vil afføde. 

 

Hvis det findes relevant, kan der foretages en opsamlende evaluering allerede midtvejs i 

forsøgsordningen. 

 

Da det ikke som ved indførelsen af nye godkendte lægemidler er muligt at udføre viden-

skabelig forskning på effekt m.v. ift. behandling med cannabis planteprodukter, foreslås 

det, at der oprettes en pulje på 5 mio. kr., som kan understøtte, at der sker videnskabelig 

erfaringsopsamling (forventeligt i hospitalsregi og i almen praksis) på udvalgte områder ift. 

brug af cannabisplanteprodukter.  

 

 

  

 


