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Information vedrørende sundhedsstyrelsens forsøgsordning med medicinsk cannabis.
Den 1. januar 2018 skal en 4-årig forsøgsordning med medicinsk cannabis træde i kraft.
Udkast til lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis er sendt i høring den 6. juni 2017 af
Sundheds- og Ældreministeriet:
http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l57/20171_l57_som_fremsat.htm
Forsøgsordningen vil omfatte behandling med cannabisholdige produkter, som ikke er godkendte
lægemidler eller magistrielt fremstillet på apotek. Da der er tale om behandling med ikke
godkendte lægemidler, eksisterer der ikke den omfattende information og dokumentation for
medicinsk cannabis, som det er tilfældet ved godkendte lægemidler. Læger har således ikke et
tilsvarende grundlag for vurdering af mulig behandling med medicinsk cannabis.
I den af Lægemiddelstyrelsen udarbejdede "Vejledning om lægers behandling af patienter med
medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen" der har været i høring anføres følgende:
Godkendte markedsførte lægemidler er altid at betragte som mere effektive end medicinsk
cannabis. Derfor bør relevante godkendte lægemidler være afprøvet, før behandling med medicinsk
cannabis forsøges.
I udkastet til vejledningen er gennemgået en række mulige indikationer, som på baggrund af
tilgængelige data kan være relevante at behandle med medicinsk cannabis.
Herunder konkluderes, at det IKKE er relevant at behandle med cannabis på følgende indikationer:
•
•
•
•

Generaliserede smerter i bevægeapparatet, herunder fibromyalgi
Inflammatoriske ledsygdomme (kronisk leddegigt, psoriasisgigt og rygsøjlegigt)
Degenerative ledsygdomme (slidgigt - herunder rygsmerter afledt deraf)
Smerter ved osteoporose (knogleskørhed)

Dansk Reumatologisk Selskab kan således ikke anbefale, at der udskrives recepter på cannabis
produkter til ovennævnte patientgrupper - eller på anden måde tages ansvar for behandling
hermed.
Der er planlagt flere større danske projekter, bl.a. støttet af Gigtforeningen, med henblik på
dokumentation af, hvorvidt medicinsk cannabis har effekt i forhold til patienter med leddegigt og
rygsøjlegigt. Patienter til disse studier rekrutteres udelukkende i de afdelinger, som indgår i
projekterne og ud fra specifikke kriterier.

Der kan ikke forventes en eventuel revidering af dette policy paper før data fra disse eller
tilsvarende studier foreligger.
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