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Fra den 1. januar 2018 har danske læger haft mulighed for 
at ordinere cannabisprodukter til deres patienter. Ordnin-
gen er en del af en 4-årig forsøgsordning med medicinsk 
cannabis i Danmark, som tillige indebærer, at der kan ud-
stedes tilladelser til at importere cannabis til danske pa-
tienter. I dag er der også mulighed for at dyrke, fremstille 
og distribuere medicinsk cannabis i Danmark. Parallelt med 
forsøgsordningen er der indført en udviklingsordning, som 
gør det muligt at søge om tilladelse til dyrkning og hånd-
tering af cannabis med henblik på at udvikle cannabis, som 
er egnet til medicinsk brug.

Ordningerne har medført flere hundrede nye arbejdsplad-
ser i Danmark, og produktionen af medicinsk cannabis 
forventes at blive den helt store eksportvare.

Baggrund

Den 1. januar 2018 blev der indført en forsøgsordning med 
medicinsk cannabis i Danmark samt en udviklingsordning.

Forsøgsordningen og udviklingsordningen blev indført som 
et led i en politisk aftale mellem størstedelen af partierne i 
Folketinget med henblik på at etablere en ramme for brug af 
medicinsk cannabis fremstillet til den enkelte patient og or-
dineret af en læge. Formålet var blandt andet at sikre, at 
nogle af de patienter, der selvmedicinerede sig med ulovlige 
produkter, kunne få et lovligt alternativ, herunder sikre at 
anvendelsen sker i mere sikre rammer inden for sundheds-
væsnet.

Der vil i forsøgsperioden, som løber fra 1. januar 2018 til den 
31. december 2021, blive foretaget en evaluering af ordningen 
med henblik på politisk stillingtagen til en eventuelt perma-
nent ordning med cannabis til medicinsk brug, herunder 

mulighederne for fortsat dyrkning af cannabis til medicinsk 
brug i Danmark.

Forsøgsordningen

Fra den 1. januar 2018 har danske læger haft mulighed for at 
ordinere cannabisprodukter til sine patienter. Fra samme 
tidspunkt blev det muligt at søge om tilladelse til at impor-
tere cannabis til danske patienter i forsøgsordningen.

Den 1. juli 2018 blev det også muligt at søge om tilladelse til 
at dyrke medicinsk cannabis i Danmark, som kan indgå i 
forsøgsordningen samt mulighed for at søge om tilladelse til 
at eksportere medicinsk cannabis.  

Udviklingsordningen

Den 1. januar 2018 blev det muligt at søge om tilladelse til 
dyrkning og håndtering af cannabis med henblik på at ud-
vikle cannabis egnet til medicinsk brug.

Cannabis dyrket i udviklingsordningen kan ikke anvendes i 
forsøgsordningen og kan således ikke leveres til patienter.

Formålet med udviklingsordningen er at give virksomheder 
med tilladelse under ordningen mulighed for at dyrke, udvik-
le og teste medicinsk cannabis med henblik på produktud-
vikling, således der på sigt kan opnås et ensartet og standar-
diseret produkt, som har den kvalitet, der skal til for at pro-
duktet kan indgå i forsøgsordningen med medicinsk canna-
bis.

Medicinsk cannabis under udviklingsordningen kan sælges/
videregives til andre, der er godkendt under udviklingsord-
ningen med henblik på forarbejdning og udvikling. Medicinsk 
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cannabis under udviklingsordningen kan desuden eksporte-
res til analyse.

Status

I alt var der 1.211 borgere i Danmark, der i 2018 indløste en 
recept på mindst ét cannabisprodukt under forsøgsordnin-
gen.

På nuværende tidspunkt er der 4 virksomheder, der har op-
nået tilladelse til at fremstille cannabismellemprodukter til 
forsøgsordningen, og yderligere 5 virksomheder har deres 
ansøgning under behandling hos Lægemiddelstyrelsen. 2 
virksomheder har opnået tilladelse til fremstilling af canna-
bisbulk og yderligere 4 har deres ansøgning under behand-
ling.

Under udviklingsordningen er der på nuværende tidspunkt 
mere end 30 virksomheder, der har opnået tilladelse til dyrk-
ning og håndtering af cannabis med henblik på at udvikle 
cannabis til medicinsk brug. 

Vil du vide mere?

I vores næste nyhedsbrev vil vi beskrive de forskellige former 
for tilladelser, din virksomhed kan opnå. Hvis du vil vide mere 
om forsøgsordningen og udviklingsordningen, er du i øvrigt 
velkommen til at kontakte vores specialister, som står klar til 
at hjælpe dig.
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