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Hvad er medicinsk 
cannabis/cannabisbaseret medicin?

En etårig hamp-plante,  hunplanten, der producerer marijuana/cannabis 

– Indica: lav plante med brede blade – sederende

– Sativa: høj plante med slanke blade – stimulerende og 
med cerebral virkning

– Cannabis planten producere en unique ”familie” af 
cannabinoider, som der findes omkring 400 forskellige slags.

– Medicinsk komponenter er THC og CBD



ENDOCANNABINOIDER



Endocannabinoidsystem
Et signalsystem:

– 2 stk G-proteinkoblede-receptorer, CB1 og CB2

– Endogene lipidligander, Endocannabinoider



CANNABINOIDER



Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC)

THC er det primære psykoaktive komponent i
medicinsk cannabis 

Studier og klinisk indikationer for brugen af THC: 

• Kroniske neuropatiske smerter 

• Cancer –relaterede
kvalme/opkast/smerter/appetitløshed

• Insomnia

• Depression 



Cannabidol (CBD)

CBD er den non-psychoaktive del, som har anti-
inflammatoriske egenskaber. 
Potentielle områder for brugen af CBD er bl.a: 
• Anti-inflammatorisk
• Autoimmune diseases inklusiv Arthritis and Lupus 
• Anxiety
• Anti-epileptiform og andre krampetilstande 
• Multiple Sclerosis symptomer 
• Parkinson’s
• Anti-ischemic



Virkning

THC
• Psykoaktivt 

• Analgetisk

• Muskelrelakserende 

• Antiemetisk

• Appetitstimulerende

CBD
• Krampedæmpende

• Muskelrelakserende

• Angstdæmpende

• Neuroprotektivt ( mikrogliaceller) 

• Antioxidativt

• Dæmpende på THC’s psykoaktive virkning 
(antipsykotisk)

• Analgetisk ( via den antiinflammatoriske 
mekanisme, dæmper mastcellen)

• Immunmodulerende (dæmper frigivelse af 
cytokiner, IL etc) 



Indikationer i Danmark
• Kroniske neuropatiske smerter og cancer smerter

• Palliativ behandling

• Multiple Sclerose

• Rygmarvsskadede med centrale neuropatiske smerter og spasmer 

• Prøveordning januar 2018

Behandlingssucces

• NNT  Cannabinoider 3-29

• NNT  TCA  2-3

• NNT Gabapentin  3-4

• NNT Lyrica 9



LIDT OM PRÆPARATERNE 



Forskellen ?

Cannabisbaseret Medicin
• kan være udvundet direkte af 

cannabisplanten eller være 
fremstillet syntetisk i et 
laboratorium. 

Medicinsk Cannabis

• Cannabisplanteprodukter er 
produkter, hvor et enkelt 
aktivstof ikke er isoleret, men 
indgår sammen med de øvrige 
aktivstoffer i planten.

• Det kan for eksempel være 
tørret cannabis i pulverform 
eller olie.



Præparater

Sativex

• Indeholder både THC og CBD. Udvundet fra 
Cannabisplanten. Kan KUN udskrives af neurologer

Marinol

• Indeholder kunstigt fremstillet THC. Kræver 
udleveringstilladelse fra Sundhedsstyrrelsen

Magistrelle ordniationer på THC

• Olie og Kapsler via Glostrup Apotek 

Plantebaseret/medicinsk cannabis

- fra 1. januar 2018



Medicinsk Cannabis - Bedrocan



Bedrocan Produkter

% tetrahydrocannabinol (THC) % cannabidiol (CBD)

Bedrobinol 13,5 <1

Bedrocan 22 <1

Bediol 6,3 8

Bedica 14 <1

Bedrolite <1 9



Dosering

• Herbal Cannabis 0,5-1,5 g/d (analgetisk virkning)

– kan ikke umiddelbart omsættes til mg THC

• THC 20-40 mg/dag (OBS hvis forbruget stiger – afhængighed ?)

• CBD intet maximum, 

– nogle patienter bruger op til 600 mg om dagen

– Epilepsibørn i Dianalund får op til 900 mg om dagen



Administrationsmåder

Inhalation
• Rygning*

– Herbal cannabis
– Joints, piber

• Vaporisation
– Herbal cannabis opvarmet til at frigive cannabinoider
– Ekstrakter og derivater kan også vaporiseres

Oralt
– Olier
– Tinkturer (alcohol ekstrakter)
– Spiselige produkter (f.eks. Småkager)
– Subinguale produkter (nabiximoler på recept)(spray med standardiseret cannabis ekstrakt 27 

mg THC og 25 mg CPD per ml)
– Topiske via “balm”, cremer og salver

* Her går mindst halvdelen af stoffet til spilde
* Nogle blander cannabis i joints med tobak, hvilket kraftigt frarådes – er meget
vanedannende på grund af “nikotin-rush”



Absorption

Inhalation Oral

Onset < 5 min 30 – 90 min 

Maximum effekt < 15 min 2 til 3 timer

Varighed 3- 4 timer 4 til 8 timer 

A.Olsen et al, ”Plasma delta-9-tetrahydrocannabinol concentrations and clinical effects after oral and intravenous administranion and 
smoking”Clinical Pharmacology & Therapeutic, vol. 3, no 28, pp. 409-416, 1980 
M.A Huestis, ”Human Cannabinoid Pharmaconkinetics” Chem Biodivers, pp.1770-1804, 2007
Health Canada, Information for Health Care Professionals: Cannabis and the cannabinoides, Health Canada 2013



Omsætning i kroppen 

• Ved peroral indtagelse 
– Max uptake 1-6 timer, 

halveringstid i kroppen 20-30 
timer, omdannes i leveren til et 
meget psykoaktivt stof 11-OH-
THC

• Ved rygning 
– max koncentration efter ca. 10 

min, hurtig udskillelse og 
mindre dannelse af 11-0H-THC

• Ved kronisk indtagelse ophober sig 
i fedtvæv og udskilles langsomere, 
halveringstid ca. 1-3 dage



Interaktioner
• Cannabisbaseret medicin og medicinsk cannabis 

og beroligende substanser såsom alkohol, 
benzodiazepiner og opioider kan have 
kummulativ virkning. 

• Co-administration af opioider, kan dosis af 
opioider dog oftes reduceres eller helt stoppes. 

• Der vil kunne opstå pharmakokinetiske
interaktioner med drugs, der nedbrydes af 
isoenzymerne CYP2C9 og CYP3A4

• Leverenzymer bør kontrolleres

Health Canada, Information for Health Care Professionals: Cannabis and the cannabinoides, Health Canada 2013
P.Lucas ”Cannabis as an adjunct to or substiture for opiate in the treatment of chronic pain” Journal of Psychoactive Drugs, 

vol, 44, no. 2, pp. 125-133, 2012



Interaktioner

Medicin som øger nedbrydningen af THC er

– Rifampicin, Carbamazepine, Phenobarbital, 
Fenytoin, Primidone,Rifabutin, antimycotics og 
Saint John’s Worth ( hyperperikum).

– Hvis en af disse ophøres kan det øge bioavailabity
af THC.

Health Canada, Information for Health Care Professionals: Cannabis and the cannabinoides, Health Canada 2013



Bivirkninger

THC

• Mundtørhed
• Fysisk og psykisk træthed
• Svimmelhed
• Humørsvingninger
• Hovedpine
• Hjertebanken
• Orthostatisk blodtryksfald
• Perifer vasodilation
• Røde øjne
• Psykose?
• Afhængighed?
• Tolerance udvikling?
• Interaktion med andre lægemidler?

CBD

• Mundtørhed

• Fysisk og psykisk træthed

• Diarre, mavesmerter

• Muskeltræthed

• Tolerance udvikling?

• Interaktion med andre
lægemidler?



?



Opstart af behandling



Rigshospitalet

Opstart af behandling

Tværfaglig Smertecenter 7612

Indikationer

• Neuropatiske smerter

• Spastisitet og smerter i MS

• Cancersmerter og kvalme/opkast

Advarsel

• Bilkørsel og betjening af maskiner

Kontraindikationer

• Hypersensibilitet over for cannabionoider

• Tidligere psykiske sygdomme (inklusiv skizophreni)

• Ustabile kardiovaskulære sygdomme



Checkliste før opstart 

Primære symptomer:

• Lokalisation

• Hvilken type smerter

• Intensitet

Andre symptomer

• Funktion:

• Humør: 

• Søvn:

• Livskvalitet:

• Kognitiv funktion:

http://www.ccic.net/index.php?id=310.0.0.
1.0.0



Checkliste før opstart 

Tidligere afprøvet Årsag til seponering Ikke-farmakologisk behandling Årsag til stop

Tramadol

Malfin

Oxycontin

TCA

Gabapentin

Lyrica

Duloxetin

Navn Dosis Virkning

Farmakologisk behandling

Nuværende farmakologisk behandling



Checkliste før opstart 

Medicinsk anamnese:
PSYKOSER * Psykoser (familien) SCHIZOFRENIi* Diverse noter

Angst Bipolær disorder Paranoia

Ustabil hjertesygdom * Iskæmisk hjertesygdom Arrythmia

Cerebrovaskulære sygdomme Lever sygdomme Hypertension

KOL Emfysem

Graviditet * Amning * *Kontraindikationer

Andet forbrug Alkohol/uge Tobak/dag

Mængde (g/dag)

Frekvens

Forbrug af Cannabis (> 3-5 g dagligt, er der ingen ide i at starte medicinsk cannabis)



Checkliste før opstart 

Medicinsk Cannabis eller cannabisbaseret medicin forsøgt før- hvilket og hvilken dosis og virkning?
Selv reporteret virkning af cannabis på: 

– Primære symptomer:
– Andre symptomer:
– Funktion:
– Humør: 
– Søvn:
– Livskvalitet:
– Kognitiv funktion:

VIGTIGT 
– Beskriv patientens forventninger til behandlingen:
– Opstil mål for virkningen af medicinsk cannabis

• Specifikke funktionelle mål for behandlingen
• Smertereduktion
• Bivirkninger

Plus informere om mulig vægtøgning
Husk at gennemgå om andre alternativer er diskuteret og overvejet.



Trafik

• For 20 år siden mente man ikke, at det var farligt at 
køre bil, når man havde indtaget cannabis

• I de fleste trafikulykker med alvorligt tilskadekomne er
cannabis involveret i de fleste ulykker efter alcohol

• Der er høj evidens for, at kørsel efter brug af cannabis 
påvirker kørselsegenskaberne og øger risiko for ulykker

• Der er ikke lavet forsøg med medicinsk cannabis eller
cannabisbaseret medicin. 

• Det er tilladt i DK at køre bil, efter en test hos lægen
2-4 uger efter opnået stabil behandling.
– uenighed om hvilke test, der skal bruges. 
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