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Høring over forslag til Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis 

 
Dansk Psykiatrisk Selskab skal indledningsvist udtale bekymring over det fremsatte 

lovforslag til forsøgsordning. Det er generelt, at alle behandlingsmetoder har 

bivirkninger. Det er derfor et grundfæstet princip, at virkninger og bivirkninger skal 

søges belyst på bedst mulig måde. 

Dette princip synes forladt i dette lovforslag. 

 

Dansk Psykiatrisk Selskab tilslutter sig derfor en model for en forsøgsordning, som 

andre høringsparter har fremsendt. 

Det er afgørende at en forsøgsordning med medicinsk cannabis skal bygge på kliniske 

forsøg. 

Modellen indeholder bla. følgende: 

• at alle patienter skal tilbydes deltagelse i et klinisk forsøg, og 

• at patienterne skal være tilknyttet behandling på et hospital eventuelt ved 

en praktiserende speciallæge med speciale i behandling af den konkrete sygdom. 

Patienterne vil herefter være patienter med de mest invaliderende symptomer. 

Lægerne vil være specialister i behandlingen af de enkelte sygdomme.  

Dette vil give et sikkert grundlag for behandling med medicinsk cannabis. Og samtidig 

vil der kunne indhentes ny viden som er nødvendig for, at behandling med patienter i 

en eventuel fremtidig ordning kan ske ud fra et styrket grundlag. 

 

Danske Psykiatrisk Selskab vil i lighed med andre høringsparter påpege, at en EU dom 

(afgørelse i sag C-185/10) sætter spørgsmålstegn ved den i lovforslaget foreslåede 

forsøgsordningen. Principperne i den afgørelse er særdeles fornuftige og kan i sagens 

natur ikke blot tilsidesættes. Et væsentligt punkt er, at der ikke er tale om et 

lægemiddel godkendt til markedsføring. 
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Det leder frem til et uafklaret spørgsmål vedrørende lægens ansvar. 

Det fremgår af lovforslagets, at behandlingen i forsøgsordningen med medicinsk 

cannabis vurderes at være omfattet af reglerne i den eksisterende klage- og 

erstatningslov. 

Det angives endvidere, at Styrelsen for Patientsikkerhed forventer at klagesager i 

forsøgsordningen kan vedrøre både manglende behandling, utilstrækkelig behandling 

eller ikke relevant behandling med cannabis. 

Lægers ansvar i forbindelse med forsøgsordningen bør stå klart for både patienter og 

læger og det bør afklares nærmere, hvad der forstås ved manglende behandling, 

utilstrækkelig behandling samt ikke relevant behandling. 

 

 

På Dansk Psykiatrisk Selskabs vegne 

Torsten B Jacobsen 
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