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 Brabrand, den 07. august 2017 

     
Til  
Lægemiddelstyrelsen, 
Axel Heides Gade 1, 
2300 København S 

  
  

 
 
Sendt på e-mail: SMOV@dkma.dk 
 
Høringssvar til: Udkast til Vejledning om lægers behandling af patienter med medicinsk cannabis omfattet 
af forsøgsordningen 

 
Patientforeningen skal takke for muligheden for at afgive høringssvar på Udkast til Vejledning om lægers 
behandling af patienter med medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen (Herefter benævnt: 
Vejledningen). 
 
Vi er meget tilfredse med, at Vejledningen er kommet så langt, og vi er tilfredse med at også 
bekendtgørelsen er på vej. Vi ser meget frem til at modtage den i god tid til kommentering. Hele det 
regulatoriske arbejde skulle gerne være på plads i god tid inden den 1. januar 2018, så fleste mulige 
patienter kan hjælpes bedst muligt. 
 
Overordnet ser Vejledningen meget grundig ud, og Patientforeningen er meget tilfreds med, at den over alt 
har fokus på evidens og give patienterne den størst mulige sikkerhed, når de skal tilslutte sig eventuelle 
behandlingsforslag fra de behandlende læger. Vi er tilfreds med den tydelige involvering af patienterne i 
Vejledningens tekst. 
 
For Patientforeningen er det uhyre vigtigt, at de anvendte cannabisprodukter er rene og uden 
fremmedstoffer. Erfaringerne fra bl.a. USA med betydelige og stærkt ubehagelige bivirkninger som følge af 
brugen af ikke rene basisprodukter ønsker vi på ingen måder gentaget i Danmark, da det vil stille den 
medicinske cannabis i et – efter Patientforeningen opfattelse - urimeligt dårligt lys. 
 
Der er flere sygdomme, som vi hører, at patienter melder om gode resultater ved behandling med 
medicinsk cannabis. Ikke alle er nævnt i Vejledningen. Det gælder for eksempel de forskellige sygdomme 
som grupperes under navnet psoriasis. Patientforeningen skal anbefale at disse indgår i Vejledningen, 
ligesom Patientforeningen mener, at det skal tydeliggøres, at andre lidelser vil kunne forsøges behandlet, 
når den traditionelle medicin ikke har effekt. I den forbindelse formoder vi, at styrelsen har en oversigt over 
de offentliggjorte eksempler på sådanne behandlinger. 
 
 
 

http://www.patientforeningen.dk/
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Offentlighed om forsøgsordningen 
 
Det kan ikke skjules, at der er stor offentlig interesse om forsøgsordningen. De ugentlige evalueringer af 
modtagne bivirkninger er ganske glimrende, og Patientforeningen skal opfordre til, at det er muligt at 
tilmelde sig en ordning, så man modtager dem på mail straks de er færdige. På samme måde kunne 
vellykkede behandlingsforløb med fordel gøres kendte for offentligheden – og herunder læger og patienter 
- i passende anonymiseret form. 
 
Ændringer som følge af muligheden for benyttelsen af dansk hamp og dansk producerede mellemprodukter 
 
Vi kan af pressemeddelelser og artikler i dagspressen se, at det er hensigten at tillade dansk produceret 
hamp og danske producerede mellemprodukter. Det hilser Patientforeningen med stor tilfredshed. Vi går 
ud fra, at Vejledningen selvfølgelig tilpasses denne beslutning.  
 
Patientforeningen står naturligvis til rådighed, hvis yderligere informationer ønskes. 
 
De bedste hilsener 
 
Nicolaj Bang 
Formand 
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