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Ibrugtagning af cannabisprodukter til og med 
februar 

I dette MedicinForbrug - Indblik belyser Sundhedsdatastyrelsen ibrugtagningen af medicinsk 

cannabis omfattet af den 4-årige forsøgsordning, som trådte i kraft den 1. januar 2018. 

 

På baggrund af indberetninger om salgsoplysninger til Lægemiddelstatistikregisteret, gives et 

overblik over udbredelsen af salget af produkter omfattet af medicinsk cannabis forsøgsordning 

efter de første to måneder af den igangværende ordning.  

 
Opgørelserne samlet for januar og februar viser: 

 
 Der er indløst 253 recepter på cannabisprodukter til 164 borgere 
 Det er primært borgere i aldersgruppen 42-64 år, der har indløst recept på cannabispro-

dukterne 
 Flere kvinder – 60 pct. – end mænd har købt cannabisprodukterne i forsøgsordningen 

 Flest borgere har indløst en recept, der er udskrevet af en speciallæge 
 Cannabisprodukterne er primært givet ’mod neuropatiske smerter’ 

 

 

Udbredelsen af forsøgsordningen i primær- og sygehussektor 

1.1.1 Receptsalg i primærsektoren driver mængdesalg 

Mængdesalget af produkter omfattet af medicinsk cannabis forsøgsordning er opgjort for hhv. 

primær- og sygehussektor fordelt på regioner. 

 

I figur 1 er mængdesalget af de enkelte produkter opgjort i gram aktivt stof på baggrund af be-

regning ud fra produkternes styrke for at kunne sammenligne mængdesalget på tværs af regio-

ner. Eftersom cannabisprodukterne har varierende styrker, vil en opgørelse i antal solgte pak-

ninger ikke give mulighed for korrekt sammenlignelighed af mængdesalget på tværs af regioner, 

og cannabisprodukterne omfattet af forsøgsordningen har ikke en tildelt DDD1, som mængde-

salget kan opgøres i, da hovedindikation og tilhørende vedligeholdelsesdosis ikke kan fastlæg-

ges. 

 

I forsøgsordningens første to måneder er der solgt i alt 251 gram aktivt stof i Danmark. Heraf er 

langt det meste salg sket i primærsektoren. Salget i primærsektoren af cannabisprodukter om-

fattet af forsøgsordningen er udelukkende sket som receptsalg til enkeltpersoner. 

                                                           
1  DDD, Defineret Døgn Dosis. Defineres af WHO som den antagne gennemsnitlige vedligeholdelsesdosis pr dag for en voksen når 
lægemiddelstoffet benyttes på dets hovedindikation 
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Kun i januar måned, i Region Hovedstaden, ses et mængdesalg (1,4 g (aktivt stof)) i sygehussek-

toren foruden i primærsektoren (ej vist i figur). 

 

I alle regioner undtagen Region Nordjylland ses en stigning i mængdesalget fra januar til februar. 

  

Figur 1. Mængdesalg, opgjort i gram aktivt stof, i primærsektor fordelt på region og måned 

 
Kilde: Lægemiddelstatistikregistret, Sundhedsdatastyrelsen 

 

Der er i opgørelsen i figur 1 ikke taget hensyn til forskelle i regionernes befolkningstæthed. Ud-

regnes mængdesalget pr. 1000 indbyggere (ej vist) ligger salget i Region Sjælland en anelse hø-

jere end i Region Hovedstaden. 

 

Fra sygehussektoren modtages indberetninger til Lægemiddelstatistikregisteret vedrørende salg 

til både offentlige sygehuse samt til privatsygehuse. Indberetningen foregår alene på sygehus-

afdelingsniveau, og det er derfor ikke muligt at opgøre antal personer for salget i sygehussekto-

ren. 

 

Produkter omfattet af medicinsk cannabis forsøgsordning er i første måned af forsøgsordningen 

kun solgt til ét privatsygehus. I anden måned af forsøgsordningen ses intet salg af cannabispro-

dukter i sygehussektoren hverken til offentlige sygehuse eller til privatsygehuse. 

 

1.1.2 Medicinsk cannabis købes primært af voksne over 42 

På apotekerne i primærsektoren er cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen blevet 

solgt til 164 borgere på baggrund af 253 indløste recepter i januar og februar 2018. 
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Der er indløst 18 pct. flere recepter i februar måned, sammenlignet med antallet af indløste 

recepter i første måned af forsøgsordningen. 

 

Tabel 1 viser, ved fordeling i aldersgrupper, at flest borgere i alderen 42-64 år har indløst recept 

på cannabisprodukter i løbet af forsøgsordningens første to måneder. 

Der er ikke registreret salg af cannabisprodukter til børn under 18 år. 

 

Tabel 1. Aldersgruppefordeling af borgere, der i januar og februar 2018 har indløst recept på produkter 
omfattet af medicinsk cannabis forsøgsordning  

Aldersgrupper Antal borgere 

Børn 0-17 år – 

Voksne, yngre 18-41 år 27 

Voksne, ældre 42-64 år 86 

Ældre 65+ år 51 

Kilde: Lægemiddelstatistikregistret, Sundhedsdatastyrelsen 

 

Flere kvinder (60 pct.) end mænd har i de to første måneder købt forsøgsordningens cannabis-

produkter. 

 

1.1.3 Flest borgere går på apoteket med en recept fra speciallæge 

Sundhedsdatastyrelsen har set på hvilken lægetype2, der har udskrevet de recepter, der er ind-

løst i løbet af forsøgsordningens første to måneder.  

 

Tabel 2 viser, at flest ydernumre af typen alment praktiserende læge har udskrevet recepter på 

produkter omfattet af medicinsk cannabis forsøgsordning i perioden januar og februar 2018. 

 

Ses der derimod på antallet af borgere, der har indløst recepter udskrevet af ydere fra de i tabel 

2 nævnte kategorier af lægetyper, fremgår det, at flest borgere har indløst en recept, der er 

udskrevet af lægetypen speciallæge. 

 

Læger i alle regioner har udskrevet cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen. 

 
  

                                                           
2 Lægetyperne er klassificeret overordnet i grupper ud fra det hovedspeciale, der er tilknyttet praksis i Yderegisteret. Sygehuslæger 

er klassificeret i en egen gruppe. 
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Tabel 2. Lægetype for indløste recepter samt antal unikke ydernumre og antal unikke borgere fordelt på 
lægetype 

Lægetype Antal unikke ydernumre Antal borgere 

Alment praktiserende læge 41 47 

Speciallæge 4 79 

Sygehuslæge 16 26 

Andet, inkl. læge uden ydernummer 2 17 

 Den overordnede kategori Speciallæge dækker specialerne Anæstesiologi, Reumatologi (Fysiurgi) samt Psykiatri. 

For så vidt angår recepter udstedt af sygehuslæger, er disse kategoriseret overordnet under Sygehuslæge. 

Kilde: Lægemiddelstatistikregistret, Sundhedsdatastyrelsen 

 

Enkelte borgere, der i januar og februar måned har indløst recepter på cannabisprodukter om-

fattet af forsøgsordningen, har indløst recepter udskrevet af forskellige lægetyper. Desuden har 

enkelte borgere i perioden indløst flere recepter udskrevet af samme lægetype. 

1.1.3.1 Forsøgsordningens produkter gives primært mod neuropatiske smerter 

Den hyppigst forekomne indikation, der er angivet på indløste recepter for forsøgsordningens 

cannabisprodukter i januar og februar måned er indikationen ’mod neuropatiske smerter’.  

 

Mere end halvdelen af de indløste recepter siden forsøgsordningens start er påført indikationen 

’mod neuropatiske smerter’. Tabel 3 viser antallet af indløste recepter fordelt på indikationer. 

 

13 pct af recepterne indløst i perioden januar og februar har enten manglende indikation eller 

indikation i form af fritekst. Dette fremgår som ’tom’ i tabel 3, da fritekst ikke indberettes til 

Lægemiddelstatistikregisteret. Til sammenligning er 15 pct. af de indløste recepter efter første 

måned af forsøgsordningen med manglende indikation eller indikation angivet som fritekst. 
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Tabel 3. Antallet af indløste recepter på produkter omfattet af medicinsk cannabis forsøgsordning for-
delt på indikation og måned 

Indikation Antal recepter, januar Antal recepter, februar 

Bediol 

"CannGros" 

Bedrocan 

"CannGros" 

Bediol 

"CannGros" 

Bedrocan 

"CannGros" 

Mod neuropatiske smerter 37 23 56 23 

(Tom) 11 6 9 6 

Mod neuropatiske smerter ved cancer 11 2 11 2 

Mod neuropatiske smerter ved multipel sklerose 8 2 10 6 

Ved multipel sklerose 4  1 1 

Mod neuropatiske smerter ved rygmarvsskade 4 1 3 2 

Mod kvalme og opkastning ved kemoterapi 2 1 4  

Mod spasticitet ved rygmarvsskade 2  1 1 

Over for allergi 1     

Mod spasticitet ved multipel sklerose      1 

Mod smerter   1    

Kilde: Lægemiddelstatistikregistret, Sundhedsdatastyrelsen 

 

Sundhedsdatastyrelsen følger fortsat udbredelsen af forsøgsordningen med medicinsk cannabis 

og udgiver i den forbindelse en opgørelse også efter tredje måned af forsøgsordningen. 
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Afgrænsning 

Dette MedicinForbrug – Indblik af afgrænset til at omhandle de produkter som i januar og februar 2018 
er omfattet af medicinsk cannabis forsøgsordning. Det drejer sig om to urtete-produkter begge tilhø-
rende ATC-kode N02BG10, cannabinoider: 

Bediol ’CannGros’, 63+80 mg/g, pakningsstørrelse 5 g 

Bedrocan ’CannGros’, 220 mg/g, pakningsstørrelse 5 g  

 

Mængdesalget af produkter omfattet af medicinsk cannabis forsøgsordning opgøres i den tildelte natio-
nale måleenhed mg (aktivt stof), da produkter omfattet af forsøgsordningen ikke har en af WHO tildelt 
DDD3. 

Dog vises mængdesalget for overblikkets skyld i dette MedicinForbrug – Indblik i opgørelser af gram ak-
tivt stof. 

  

                                                           
3  DDD, Defineret Døgn Dosis. Defineres af WHO som den antagne gennemsnitlige vedligeholdelsesdosis pr dag for en voksen når 
lægemiddelstoffet benyttes på dets hovedindikation. 
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Udgiver Sundhedsdatastyrelsen 

Kontakt medicindata@sundhedsdata.dk 

Web-adresse www.sundhedsdata.dk 
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Medicinsk cannabis – udbredelse af forsøgsordningen til og med fe-
bruar 2018 

Rapport kan frit refereres med tydelig kildeangivelse 

mailto:medicindata@sundhedsdata.dk

