
Kære Sif Holst 
  
Du har ved e-mail af 8. november 2016 nedenfor forespurgt, hvorvidt en fibromyalgiramt patient med 
mangeårige kroniske smerter, og hvor anden behandling har været utilstrækkelig eller ikke tåles, vil være 
omfattet af den kommende forsøgsordning med medicinsk cannabis. 
  
Jeg kan herom oplyse, at Lægemiddelstyrelsen har peget på følgende indikationer for behandlingen med 
medicinsk cannabis: 
  

 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 spasmer. 

 Kronisk smertebehandling: Hvor anden behandling er utilstrækkelig eller ikke tåles, fx neuropatiske 
smerter og ”cancer” smerter i led, knogler og muskler. 

 Kvalme og opkastning efter kemoterapi. Hvor anden behandling har svigtet. 
  

Særligt i forhold til indikationen ”kronisk smertebehandling” har Lægemiddelstyrelsen oplyst, at en 
delmængde heraf vil være generaliserede smerter i bevægeapparatet. I denne gruppe findes blandt andet 
diagnosen fibromyalgi. Lægemiddelstyrelsen fraråder brug af medicinsk cannabis til denne målgruppe, men 
oplyser samtidig, at en meget lille del af de mest syge patienter inden for gruppen, og hvor al anden 
behandling bør være afprøvet, kan blive omfattet af forsøgsordningen. 
  
Herudover kan jeg oplyse, at det er den behandlende læge der, med udgangspunkt i ovenstående 
indikationsliste, skal tage faglig stilling til, hvorvidt en patient kan behandles med medicinsk cannabis. 
Fraviger en læge efter denne konkrete faglige vurdering indikationslisten, skal udførlig begrundelse herfor 
fremgå af patientens journal. 
 
Med venlig hilsen 
 
Mie Saabye 
Specialkonsulent, Psykiatri og Lægemiddelpolitik 
 
Direkte tlf. 72269603   
Mail: msb@sum.dk 

Sundheds- og Ældreministeriet ● Holbergsgade 6  ●  

1057 København K ● Tlf. 7226  9000 ● Fax 7226 9001 ● www.sum.dk  

 

               
 
 
Start på videresendt besked: 

Fra: Thomas Bille Winkel <tbw@sum.dk> 
Dato: 9. november 2016 kl. 13.56.00 CET 
Til: "sih@fibromyalgi.dk" <sih@fibromyalgi.dk> 
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Cc: "msf@fibromyalgi.dk" <msf@fibromyalgi.dk>, Anna Skat Nielsen <ani@sum.dk> 
Emne: SV: Spørgsmål medicinsk cannabis 

Kære Sif Holst 
Tak for din mail. 
Jeg har videresendt mailen til det relevante fagkontor, der vil svare på din henvendelse om 
forsøgsordningen med medicinsk cannabis. 
  
Hilsen 
Thomas 
  
Thomas Bille Winkel 
Presse- og Kommunikationschef, Minister- og Ledelsessekretariatet 
 
Direkte tlf. 4091 9878   
Mail: tbw@sum.dk 

Sundheds- og Ældreministeriet ● Holbergsgade 6  ●  

1057 København K ● Tlf. 7226  9000 ● Fax 7226 9001 ● www.sum.dk  
               
Fra: sih@fibromyalgi.dk [mailto:sih@fibromyalgi.dk]  
Sendt: 8. november 2016 14:07 
Til: Thomas Bille Winkel 
Cc: msf@fibromyalgi.dk 

Emne: Spørgsmål medicinsk cannabis 
Prioritet: Høj 
  
Kære Thomas, 
  
Til videreformidling er her et spørgsmål vi skal have afklaret, for at kunne give de korrekte oplysninger 
videre til vores medlemmer, der interesserer sig meget for denne forsøgsordning. 
  
I udkastet til forsøgsordningen (28/9-16) fremgår det at funktionelle lidelser er udelukket fra forsøget, selv i 
forhold til de kroniske smerter. Men i aftaleteksten fremgår denne udelukkelse ikke og her fremgår det, at 
det er den behandlende læge der skal tage faglig stilling til behandlingen.  
  
Betyder det, at en læge under forsøgsordningen kan ordinere medicinsk cannabis, hvor en fibromyalgiramt 
har haft mangeårige kroniske smerter og anden behandling har været utilstrækkelig eller ikke tåles? 
  
Jeg kan fanges på mobil 20935087 indtil kl. 15 og efterfølgende kan min kollega, Mark Sinclair Fleeton, 
fanges på 21716324 
  
Svaret på også meget gerne gives på mail, hvis det er muligt. 
  
Med venlig hilsen      
Sif Holst 
Sundhedspolitisk Konsulent 
sih@fibromyalgi.dk                                                    
  
DANSK FIBROMYALGI-FORENING      
Lergravsvej 53                                                  
2300 København S 
Tlf. 3323 5560 
www.fibromyalgi.dk 
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