
Invitation til konference om forsøgsordningen med medicinsk 
cannabis

Sundheds- og Ældreministeriet inviterer til konference om forsøgsordningen med 
medicinsk cannabis:

 Den 6. marts 2019 på Odense Universitetshospital / tilmeldingsfrist den 27. 
februar 2019.  

 Den 21. marts 2019 på Aarhus Universitetshospital/ tilmeldingsfrist den 14. 
marts 2019. 

Tilmelding er gratis og sker via dette link: 
https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/laering/sum-konference

Konferencernes formål er at give relevante aktører, herunder læger, der er i berøring 
med forsøgsordningen med medicinsk cannabis, en større indsigt i forsøgsordningen, 
ligesom formålet er at understøtte erfaringsudveksling. 

Der vil derfor foretages en generel gennemgang af forsøgsordningen med medicinsk 
cannabis med henblik på at give en overordnet status for forsøgsordningen. I 
forlængelse heraf vil relevante forskere holde oplæg om de forskningsprojekter, der 
er afsat midler til i forbindelse med forsøgsordningen. 

Endvidere vil der afholdes en workshop som en del af konferencerne. Formålet 
hermed er videns- og erfaringsveksling, der skal give ordinerende læger bedre 
mulighed for at navigere i forsøgsordningen med medicinsk cannabis.  

Workshop for læger: Workshoppen er både for læger, der har udskrevet medicinsk 
cannabis, læger, der er tøvende over for muligheden, og som ønsker større kendskab 
til forsøgsordningen generelt. 

Der vil derfor være fokus på faglig dialog om forsøgsordningen, herunder 
erfaringsbaseret dialog, om hvordan medicinsk cannabis kan ordineres på en faglig og 
forsvarlig måde. Der vil endvidere være rum for erfaringsudveksling om dosering, 
produktformuleringer samt indikationer, og hvordan man håndterer patienter, der 
beder om – eller allerede anvender – cannabis, hvis man som læge ikke ønsker at 
udskrive medicinsk cannabis.

Undervejs vil centrale temaer og afklaringspunkter også blive opsamlet til brug for 
det videre arbejde med forsøgsordningen.

Endeligt vil der være en kort introduktion til, hvordan tilsynet med forsøgsordningen 
fungerer. 
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Side 2

Målgruppen er ordinerende læger, og afholdes af Styrelsen for Patientsikkerhed og 
Lægemiddelstyrelsen. 

Du kan læse nærmere i vedlagte programmer for konferencerne.

Med venlig hilsen 

Winnie Rasmussen

     2


	802535

