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Udbredelse af forsøgsordningen  
med medicinsk cannabis 
 

I forbindelse med forsøgsordningen med medicinsk cannabis, der trådte i kræft pr. 1. januar 

2018 udarbejder Sundhedsdatastyrelsen flere opgørelser, der følger udbredelsen og monitore-

rer forsøgsordningen. Blandt dem er der månedlige opgørelser af udtræk fra Fælles Medicinkort 

(FMK) og de kvartalsvise monitoreringer baseret på det indberettet salg i Lægemiddelsstatistik-

registret (LSR) (1,2,3,4,5,6). FMK og LSR er to datakilder med to forskellige formål, som derfor 

resulterer i to forskellige billeder af antallet af brugere af cannabis-produkter. Forskellene har 

afledt spørgsmål på tal opgjort ud fra FMK hhv. LSR. I dette MedicinForbrug - Indblik forklarer 

Sundhedsdatastyrelsen forskelle på opgørelserne baseret på tal fra FMK og LSR. 

FMK viser ordinationer, mens LSR viser receptindløsninger  

FMK er et patientbehandlingsværktøj rettet mod sundhedsprofessionelle til brug for ordination 

og opdatering af aktuel lægemiddelordinationer til den enkle patient. FMK giver dermed et bil-

lede af udskrevne recepter. Her indgår både de på apoteket indløste samt de ikke-indløste re-

cepter. LSR er et register med information om solgte lægemidler i Danmark. Formålet med LSR 

er at overvåge lægemiddelforbruget, og oplysningerne bliver brugt til at følge forbruget af me-

dicin. Da LSR er baseret på det indberettet salg fra bl.a. apoteker, er der derfor kun information 

om de borgere, der har indløst recepter. Der er derfor forskel på FMK og LSR, der naturligt vil 

give forskellige tal ved estimering af antal brugere på baggrund af hver af disse kilder. Dette er 

også grafisk illustreret i figur 1 og 2, hvor den månedlige udvikling i både samlet antal unikke 

brugere samt nye brugere af cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen er vist for FMK 

(figur 1) samt LSR (figur 2) i 2018. 

 

Samme overordnede udvikling i udbredelsen af forsøgsordningen ses i både figur 1 og figur 2, 

hvor samlet antal af unikke brugere stiger måned for måned fra januar 2018 til december 2018. 

Dog er stigningen større fra september 2018 og fremefter i forhold til de tidligere måneder1. I 

FMK har 628 brugere fået ordinerede medicinsk cannabis i løbet af forsøgsordningens første 

otte måneder, jf. figur 1. Ved udgangen af december 2018 er dette tal steget, så 1.384 brugere 

i løbet af de første 12 måneder har fået udskrevet recept på medicinsk cannabis omfattet af 

forsøgsordningen. De tilsvarende tal fra LSR, jf. figur 2, viser, at 555 hhv. 1.211 brugere har ind-

løst recept på medicinsk cannabis i løbet af de første otte hhv. 12 måneder. Tallene fra FMK, er 

højere i forhold til tal fra LSR, da førstnævnte er baseret på både indløste samt ikke-indløste 

recepter. 

 

                                                           
1 Årsagen til stigningen kan bl.a. være, at der er kommet flere cannabisprodukter på markedet i sensommeren. Desuden gælder, at 
der generelt er en sæsonvariation, og salget af lægemidler i 3. kvartal et givent år plejer at være mindre i forhold til 1. og 4. kvar-
tal, hvilket også til dels kan forklare kurven. 
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En nogenlunde ens udvikling i de to grafer findes også, når der ses på antallet af nye brugere af 

cannabisprodukter pr. måned, jf. figur 1 hhv. figur 2. Også her er der flere nye brugere fra sep-

tember og frem i forhold til de tidligere måneder. Det tyder imidlertid på, at antallet af nye bru-

gere stabiliserer sig i løbet af 4. kvartal 2018. Dog er det uvist, om denne udvikling fortsætter, 

da udbredelsen af et lægemiddel kan påvirkes af flere faktorer, herunder tilskudsstatus, udleve-

ringsstatus, lægetype, der kan ordinere lægemidlet samt markedsføringen af lægemidlet.  

 
Figur 1 Samlet antal unikke brugere samt nye brugere med mindst en udskrevet re-

cept på et cannabisprodukt omfattet af forsøgsordningen (FMK), 2018.  

 
Kilde: Sundhedsdatastyrelsen, Fælles Medicinkort (FMK) (udtræksdato: 6. februar 2019 ) 

Note: Samlet antal unikke brugere med en udskrevet recept dækker både de brugere med indløste samt de med ikke-indløste 
recepter på cannabisprodukt(er) omfattet af forsøgsordningen.  
For perioden 1. januar 2018 - 31. maj 2018 indeholder samlet antal unikke brugere også løse recepter. En løs recept er en 
recept udstedt til en person uden et dansk CPR-nummer. Det er ikke muligt at opgøre antallet af unikke brugere, de løse 
recepter er udstedt til.  
Antal nye brugere er baseret på en manual beregning, hvor evt. ændring i antal brugere er beregnet i forhold til total antal 
brugere den forgangne måned. F.eks. er der 141 nye brugere i december 2018, hvilket er baseret på total antal brugere fra 
december 2018 samt november 2018 (1.384-1.243=141). 
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Figur 2 Samlet antal unikke brugere samt nye brugere med mindst en indløst recept 
på et cannabisprodukt omfattet af forsøgsordningen (LSR),2018. 

 
Kilde: Sundhedsdatastyrelsen, Lægemiddelstatistikregistret (opdateret til og med december 2018). 

Note: Antal nye brugere er baseret på en manual beregning, hvor evt. ændring i antal brugere er beregnet i forhold til total antal 
brugere den forgangne måned. F.eks. er der 132 nye brugere i december 2018, hvilket er baseret på total antal brugere fra 
december 2018 samt november 2018 (1.211 - 1.079=132). 

 

Afgrænsning 

Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister (LSR) er et salgsregister, der indeholder detaljerede 
information om al salg af medicin i Danmark. Oplysninger om salg af lægemidler i primærsektoren dækker 
bl.a. salget fra private apoteker, hvor det er muligt at opgøre salget på personniveau for den del af re-
ceptsalget, der er til privatpersoner. Der er ikke information om uafhentede recepter. 
 
Sundhedsdatastyrelsen er dataansvarlig for Fælles Medicinkort (FMK). FMK anvendes af læger og andre 
sundhedsprofessionelle i forbindelse med ordination og opdatering af aktuel lægemiddelordinationer til 
den enkle borger med et CPR-nummer. FMK indeholder desuden oplysninger om de seneste to års recep-
ter udstedt og ekspederet til borgeren. 
 
Opgørelsen er afgrænset til primærsektoren og omhandler de produkter, som til og med 31. december 
2018 var optaget i forsøgsordningen med medicinsk cannabis. De specifikke produkter er listet nedenfor: 
 

 Bediol ’CannGros’, urtete, 63+80 mg/g, pakningsstørrelse 5 g (N02BG10) (markedsført: 1. jan. 2018) 

 Bedrocan ’CannGros’, urtete, 220 mg/g, pakningsstørrelse 5 g (N02BG10) (markedsført: 1. jan. 2018) 

 CBD DROPS ’STENOCARE’, oral opløsning <2+25 mg/ml, pakningsstørrelse 40 ml (N02BG10) (markedsført: 10. 
sep. 2018) 

 1:1 DROPS ’STENOCARE’, oral opløsning 12,5+12,5 mg/ml, pakningsstørrelse 40 ml (N02BG10) (markedsført: 
10. sep. 2018) 

 THC DROPS ’STENOCARE’, oral opløsning 25+<2 mg/ml, pakningsstørrelse 40 ml (N02BG10) (markedsført: 10. 
sep. 2018) 

 Bedica ’CannGros’, urtete, 140+<10 mg/g, pakningsstørrelse 5 g (N02BG10) (markedsført: 22. okt. 2018) 

 

74 62 44 115 83 37 51
144

195 185 132
89

163 225 269
384

467
504 555

699

894

1.079 

1.211 

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A
n

ta
l u

n
ik

ke
 b

o
rg

e
re

Måned (2018)

Antal nye borgere med indløst recept på et cannabisprodukt omfattet af
forsøgsordningen
Total antal unikke borgere (akkumuleret) med indløst recept på et
cannabisprodukt omfattet af forsøgsordningen



 

Udbredelse af forsøgsordningen med medicinsk cannabis- Sammenligning af ordinatio-
ner fra Fælles Medicinkort og receptindløsninger fra Lægemiddelstatistikregisteret 

5 / 5 

 

Referencer 
1  MedicinForbrug Indblik 2018: Medicinsk cannabis- udbredelse af forsøgsordningen i januar 2018. Sund-

hedsdatastyrelsen, 2018. https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rappor-
ter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-medicinsk-cannabis (set: 13.02.19) 

2 MedicinForbrug Indblik 2018: Medicinsk cannabis- udbredelse af forsøgsordningen til og med februar 
2018. Sundhedsdatastyrelsen, 2018. https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-
og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-medicinsk-cannabis (set: 13.02.19) 

3 MedicinForbrug Monitorering: Medicinsk cannabis- monitorering af brugen 1. kvartal 2018. Sundheds-
datastyrelsen, 2018. https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/lae-
gemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-medicinsk-cannabis (set: 13.02.19) 

4 MedicinForbrug Monitorering: Medicinsk cannabis- monitorering af brugen 2. kvartal 2018. Sundheds-
datastyrelsen, 2018. https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/lae-
gemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-medicinsk-cannabis (set: 13.02.19) 

5 MedicinForbrug Monitorering: Medicinsk cannabis- monitorering af brugen 3. kvartal 2018. Sundheds-
datastyrelsen, 2018. https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/lae-
gemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-medicinsk-cannabis (set: 06.03.19) 

6 MedicinForbrug Monitorering: Medicinsk cannabis- monitorering af brugen 4. kvartal 2018. Sundheds-
datastyrelsen, 2018. https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/lae-
gemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-medicinsk-cannabis  

 

Udgiver Sundhedsdatastyrelsen 

Kontakt medicindata@sundhedsdata.dk  

Web-adresse www.sundhedsdata.dk 

Titel MedicinForbrug - Indblik 

Udbredelse af forsøgsordningen med medicinsk cannabis - Sammen-
ligning af ordinationer fra Fælles Medicinkort og receptindløsninger 
fra Lægemiddelstatistikregisteret 

Rapport kan frit refereres med tydelig kildeangivelse 

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-medicinsk-cannabis
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-medicinsk-cannabis
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-medicinsk-cannabis
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-medicinsk-cannabis
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-medicinsk-cannabis
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-medicinsk-cannabis
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-medicinsk-cannabis
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-medicinsk-cannabis
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-medicinsk-cannabis
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-medicinsk-cannabis
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-medicinsk-cannabis
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-medicinsk-cannabis
mailto:medicindata@sundhedsdata.dk

