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Danske Patienter 

Kræftens Bekæmpelses input til fælles høringssvar med Danske 
Patienter og andre samarbejdspartnere vedr. udkast til forslag 
til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk 
cannabis 

Kræftens Bekæmpelse ønsker i lighed med tidligere høringssvar afgivet af Dan-
ske Patienter, Kræftens Bekæmpelse og andre organisationer at følgende ju-
steringer medtages:  
 

- Der skal udarbejdes en styrket og udførlig vejledning til læger om 
brug af cannabis som medicin. Dette vil forhåbentlig gøre, at læger føler 
sig bedre klædt på til at udskrive medicinsk cannabis på recept til deres 
patienter. Vejledningen kan med fordel hente inspiration fra internatio-
nale vejledninger og forskning, samt fra det danske ’Klinisk Cannabis Fo-
rum’.   
- Der skal ske en systematisk indsamling af viden om effekter af can-
nabis til medicinsk brug. I særdeleshed via flere kliniske studier men også 
ved i højere grad at inddrage PRO-data.  
- Kvaliteten af de indberettede indikationskoder i Lægemiddelstati-
stikregisteret skal forbedres. Indikationskoderne er lige nu ikke gode nok 
til at indhente viden om den faktiske indikation, om dosering eller dose-
ringsinterval hos borgerne – og yderligere er ca. 60% af recepterne ud-
skrevet uden indikation. 
- Der skal være flere cannabisprodukter under forsøgsordningen. Læ-
gemiddelstyrelsen bør sætte sig i spidsen for dette. Det kan være med til 
at gøre priserne konkurrencedygtige og give lægerne et bedre udvalg af 
cannabisprodukter, der passer til patienternes individuelle behov.  
- Flere patientgrupper skal have mulighed for at blive omfattet af 
forsøgsordningen.  

  
Ovenstående justeringer til forlængelsen af forsøgsordningen vil kunne give ny 
viden og styrke grundlaget for reelt at vurdere, om forsøgsordningen skal gøres 
til en permanent ordning, hvor cannabis som medicin (baseret på planteproduk-
ter) på sigt vil blive lovliggjort i Danmark.  


