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Denne brochure informerer om cannabis, dens 

egenskaber og metoder til at indtage det. Oplysningerne 

er beregnet til patienter, som bruger medicinsk cannabis 

eller overvejer at bruge det i fremtiden. 

	  
 

	  
Hvad er medicinsk cannabis?  

Cannabis består af tørrede blomster fra Cannabis Sativa L planten, som også er 
kendt som hamp eller skunk. Cannabis indeholder en række aktive substanser som 
dronabinol (THC) og cannabidiol (CBD). THC er hovedsageligt ansvarlig for 
virkningen af cannabis, men andre substanser – som CBD – kan også påvirke 
stoffets effektivitet. Den kemiske sammensætning af cannabis afgør effekterne og 
bivirkningerne. Cannabis, som udleveres på apoteker lever op til de strengeste krav 
til kvalitet og er udelukkende beregnet til medicinsk brug. Derfor kaldes den 
medicinsk cannabis. 
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Varianter  
Der er forskellige varianter af medicinsk cannabis med hver deres kemiske 
sammensætning og styrke. Og dermed forskellige virkninger. Gennem de hollandske 
apoteker kan man få 3 varianter af medicinsk cannabis: Bedrocan, Bedrobinol og 
Bediol. Hver variant har sin egen prædefinerede styrker og sammensætning. 
 

Variant	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  THC	  indhold	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CBD	  indhold	  	  

Bedrocan	   omkring	  19%	   <	  1%	   
Bedrobinol	   omkring	  12%	   <	  1%	   
Bediol	   omkring	  6%	   omkring	  7,5%	   
Figur	  1:	  Varianter	  af	  medicinsk	  cannabis.	  

	  

Hvilken variant der er bedst afhænger af dine symptomer. Der er eksempelvis grund 
til at tro, at indtag af cannabis med et højt CBD indhold (som Bediol) giver en effektiv 
lindring af smerter og muskelspasmer hos patienter med multiple sclerose (MS). På 
grund af de antiinflammatoriske egenskaber i CBD, er denne variant mere effektiv 
end andre hos patienter med inflammatoriske lidelser.  
 
Cannabis med et højt indhold af THC (Bedrocan og Bedrobinol) er foretrukket for 
lidelser såsom Tourettes syndrom,  forhøjet tryk i øjnene (grøn stær) og symptomer 
som vægttab, kvalme og opkast.  
Ved tilfælde af kronisk neurologisk smerte bliver Bediol ofte først udskrevet (til 
inhalering). Hvis dette viser sig at yde ineffektiv lindring, bliver en variant med et 
højere indhold anbefalet. Det er også muligt at starte med Bedrocan (som te) eller at 
kombinere forskellige varianter og metoder til indtag. 
 
Effekten er ikke blot afhængig af dine symptomer, der er store udsving i virkningen af 
cannabis fra person til person. Din læge bør derfor diskutere mulighederne med dig 
og sætte dig ind i hvilken variant og metode til indtag, som er bedst i dit tilfælde. 
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Kvalitet 

Medicinsk cannabis skal leve op til en vis kvalitet. Der må ikke være indhold af 
pesticider, tungmetaller, svamp eller bakterier i produktet. Dette bliver strengt 
kontrolleret med stikprøver. Tests afslører at cannabis, der sælges på det sorte 
marked meget sjældent lever op til de krav, som der sættes for den medicinsk 
cannabis fra apotekerne. Den medicinske cannabis bliver kultiveret under nøje 
kontrolleret forhold af gartnere med licens fra Hollands Bureau for Medicinsk 
Cannabis (OMC) 
 

Hvilke sygdomme?  
Der er tungtvejende årsager til at tro at medicinsk cannabis kan hjælpe tilfælde af: 

• Smerte og muskel spasmer eller kramper associeret med muskulære lidelser. 
• Kvalme , manglende appetit, vægttab og svækket immunsystem som følge af 

cancer eller AIDS. 
• Kvalme og opkast associeret med chemoterapi eller radioterapi brugt i 

behandlingen af cancer, hepatitis C, HIV eller AIDS. 
• Kroniske smerter. 
• Gilles de la Tourette syndrom. 
• Grøn stær. 

 
Patienter og læger har også rapporteret om positive resultater på en række 
andre lidelser, der inkluderer Crohn’s, blødende tyktarmsbetændelse, 
epilepsi, kløe, migræne, reumatoid artrit (RA), leddegigt, ADD, hjerneskader. 
Disse positive resultater mangler stadig at blive bekræftet gennem 
videnskabelige forsøg. (For mere information se www.cannabis-med.org) 
 
På nuværende tidspunkt kan medicinsk cannabis ikke kurere de ovennævnte 
lidelser, men det kan lindre symptomer associeret med dem. Det kan også 
hjælpe til at andre præparater kan bruges i lavere dosering og dermed 
reducere bivirkninger af disse. Det er op til lægerne, at vurdere hvorvidt 
behandling med medicinsk cannabis kan hjælpe en patient, ud fra patientens 
diagnose og situation. De er ikke begrænset til de nævnte lidelser. En læge 
udskriver først cannabis som sidste udvej, hvis den almindelige godkendte 
medicin ikke har en ønsket virkning eller har for mange bivirkninger.  
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Bivirkninger?  
 
Generelt tåler patienter medicinsk cannabis godt. En lav dosis giver ofte tilstrækkelig 
lindring, hvorfor bivirkninger sjældent forekommer. Når de forekommer, så er de 
sædvanligvis resultatet af en høj dosis eller kombineret anvendelse sammen med et 
stof som alkohol, der forøger bivirkningerne.  
 
Kendte bivirkninger af medicinsk cannabis er humorændrende effekter, søvnløshed 
og hjertebanken. Andre effekter er: Afslapning, udbrud af latter, følelse af sult, øget 
følsomhed overfor opfattelsen af fx farver og musik, sløvhed og forvrænget 
opfattelse af tid og rum. Din reaktionstid kan også være langsommere, især i de 
første timer efter brug.  
 
Hvis du tager en stor dosis, kan du blive “høj”. Det er en følelse af eufori, der 
langsomt aftager til en følelse af tilfredshed, fred og ro. Den ændrede opfattelse kan 
få dig til at føle dig forvirret. Disse virkninger forsvinder normalt efter et par timer.  
 
Hvis du har en genetisk disposition for psyko-ser (som skizofreni) eller andre 
psykiske sundhedsproblemer bedes du kontakte din speciallæge før du bruger 
medicinsk cannabis. Du bør også kontakte din læge, hvis du er hjertepatient. 
 
Kontinuerlig anvendelse af cannabis under graviditeten kan påvirke fosteret. Visse 
indholdsstoffer fra cannabis som THC vil ende i modermælken. Derfor  
er brugen af medicinsk cannabis ikke tilrådeligt under graviditet eller amning. For 
mere information, kan du kontakte din læge eller apotek. 
 

Rygning 
Jævnlig rygning af cannabis er skadeligt for dit helbred. Røg skader lungerne og kan 
føre til infektion i næse, hals og lunger. Af denne grund kan rygning af medicinsk 
cannabis ikke anbefales. En bedre måde til at indtage cannabis er gennem en 
pålidelig fordamper (Vaporizer).  
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Afhængighed 
Afhængighed er usandsynligt med cannabis brugt som medicin. Den anbefalede 
dosis er normalt lavere end for rekreativ brug. Du bør være særligt opmærksom, hvis 
du tidligere har været afhængig. Høje doser af medicinsk cannabis taget over 
længere tid kan føre til afhængighed. Hvis man derefter ophører med anvendelsen 
kan man få abstinenssymptomer som milde former for rastløshed, irritabilitet, 
søvnløshed og kvalme. 

	  
At bruge medicinsk cannabis 
 

I samråd med dig vil din læge vurdere: 
• Hvilken dosering du behøver. 
• Hvilken metode til at indtage cannabis du skal benytte. 

Du vil sikkert starte med en lav dose (se  ”vejledning i brug og dosering”). Hvis 
virkningen ikke indtræffer med den anbefalede dosis, vil din læge gradvist øge 
doseringen. Der er stadig ikke blevet fundet nogen maksimum dosering. Din læge 
kan derfor fortsætte med at øge din dosering af cannabis indtil et effektivt resultat 
opnås. Det er også derfor doseringen hos patienter kan variere fra en kop te om 
ugen til flere gram cannabis om dagen. 
 
Du kan indtage medicinsk cannabis på flere måder. For eksempel i te eller inhaleret 
med en fordamper (Vaporizer). For at opnå optimal udnyttelse og virkning er det 
vigtigt cannabis opvarmes før brug.  
Vi fraråder at ryge medicinsk cannabis. 
 
Når cannabis inhaleres bliver dens aktive komponenter hurtigt absorberet af 
kroppen. Den maksimale virkning indtræffer indenfor 15 minutter og aftager igen 
over 3 til 4 timer. Det er ret nemt at justere doseringen ved inhalering. Hvis 
virkningen er for mild kan du blot inhalere igen, du kan også stoppe så snart den 
ønskede virkning indtræffer eller når du begynder at mærke bivirkninger, 
 
Når medicinsk cannabis indtages i te varer det typisk 30-90 minutter før virkningen 
indtræffer. Den maksimale virkning opnås normalt efter et par timer, og varer ved i 4 
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til 8 timer. Det anbefales at spise fedtholdige genstande til teen, da det hjælper 
kroppen med lettere at absorbere de aktive substanser. 
	  

Vejledning i brug og dosering. 

Te 
Bedrocan er den mest egnede variant til brug i te. 

• Bring 500ml vand i kog i en kasserolle med låg på. 
• Tilføj 0.5 gram knust medicinsk cannabis blomst til vandet. 
• Skru ned for varmen og lad vandret simre roligt, i 15 minutter med låg på. 
• Tag kasserollen af varmen og hold vandet gennem et filter 
• Hæld teen over i en termokande, så kan den holde resten af dagen. 

Du kan opbevare cannabis te på køl, og varme det ved behov. Tilføj evt. 
Sukker, sirup, honning eller et alm. Te brev for at forbedre smagen.  
 
Dosering: 
Begynd med at drikke 1 kop (ca. 0.2 liter) te om aftenen. Hvis denne giver 
tilstrækkelig lindring, kan du efter en uge – i konsultation med din læge – 
drikke en ekstra kop (0.2 liter) om morgenen.  
Hvis te ikke giver dig tilstrækkelig lindring, kan du snakke med din læge om at 
inhalere medicinsk cannabis ved hjælp af en Fordamper (vaporizer). 
Inhalering virker øjeblikkeligt og  er effekten kraftigere end den ved cannabis 
te. Ydermere er det nemmere at dosere cannabis i en fordamper. 
 

 
Bedrocan og Bedronibol er tilgængelig i tørret blomster form. Bediol bliveret leveret 
som granulat, hvor blomsterne er knuste. Alle 3 varianter kan bruges til te eller 
inhalering med en fordamper. Det spiller ingen rolle om du bruger granulat eller hele 
blomster.  
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Inhalering 
Til inhalering af medicinsk cannabis anbefaler vi brugen af en pålidelig Fordamper 
(vaporizer) , de kan erhverves i Danmark eller via internettet. I Holland kan 
vaporizers af mærket ”Volcano” tilmed købes på apotekerne, som bestiller gennem 
Fagron BV.  
 
Dosering:  

• Første dosis bør være omkring 0.25 gram (1 teske knust urter) 
• Fyld dette i din fordamper og opvarm det.  
• Inhaler dampen.  
• Vent 5 til 15 minutter før du inhalerer igen. 
• Gentag denne proces (husk at vente mellem inhalering)  til du har opnået den 

ønskede effekt.  Eller kan mærke begyndelsen på negative bivirkninger. Gør 
dette 1-2 gange om dagen. 

• Det er meget vigtigt man får opbygget sin tolerance  for medicinsk cannabis, 
det kan derfor kun overvejes at fordampe flere gange dagligt efter en periode 
med tilvænning til cannabis. Snak altid med din læge herom, da dosering og 
virkning kan variere fra patient til patient. 
 

 
Medicinsk cannabis som er varmet i en fordamper, kan genbruges op mod 3 gange 
da aktive komponenter fortsat vil være tilstede.  
 
 
At ryge cannabis – med eller uden tobak – kan ikke anbefales (Ej heller brugen af en 
vandpibe kan anbefales) da man inhalerer skadelige kemikalier.  
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Rejs med medicinsk cannabis 
 

Brugen af medicinsk cannabis er underlagt  restriktioner. Dette betyder at du må 
følge visse regler når du bruger medicinsk cannabis. I Holland er besiddelsen af 
medicinsk cannabis tilladt, hvis det er udskrevet af din læge og udleveret på et 
apotek.  
 
De fleste andre lande tillader dog ikke besiddelsen eller brug af cannabis. Skal du 
derfor rejse med din medicinske cannabis i mellem Schengen lande, er du nødt til 
først at rekvirere et såkaldt pille pas (Schengen erklæring) fra CIBG, som er del af 
det hollandske ministerium for folkesundhed, velværd og sport. Deres hjemmeside 
(www.farmatec.nl) har flere oplysninger om dette. 
 
Hvis du vil rejse til et land udenfor Schengen skal du kontakte det pågældende lands 
ambassade eller konsulat på forhånd. Kontakt dem i god tid, så de har mulighed for 
at behandle din ansøgning. 
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Sygesikring 
 

Medicinsk cannabis er ikke dækket af din sygesikring.  I Holland har enkelte 
forsikringsselskaber indført policer for brugere af medicinsk cannabis, tal med din 
sygesikring for at høre nærmere. 
	  

Mere information 

 
Hvis du har nogen sørgsmål, kan du kontakte din læge eller apoteker. For generel 
viden omkring medicinsk cannabis kan du , din læge eller apoteker kontakte OMC 
eller den Danmarks sundhedsstyrelse.  
OMC er ansvarlige for produktionen af cannabis til medicinske og videnskabelige 
formål. 
På deres hjemmeside (www.cannabisbureau.nl) finder du svar på mange ofte 
stillede spørgsmål omkring brugen af medicinsk cannabis.  
 
 
Hjemmesider: 
Bureau for Medicinsk Cannabis (OMC) : www.cannabisbureau.nl/en/ 
Ministeriet for folkesundhed, velværd og sport:  www.cibg.nl 
Internationale forbund for cannabis medicin: www.cannabis-med.org 
Hollandsk forbund for legalisering af cannabis :  www.ncsm.nl 
Foreningen Propaganja :  www.propaganja.info 
Danmarks sundhedsstyrelse:   www.sundhedsstyrelsen.dk 
Sundhedsstyrelsens notat om cannabis og indførsel til Danmark : HER 

 
 

 

 


