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Resume 

Titel: Cannabis og omsorg. 

Problem: Patienters oplevelse af brugen af medicinsk cannabis/ikke-medicinsk cannabis og 

deres ønsker til sygeplejerskens omsorg i denne forbindelse. 

Metode: Semistruktureret kvalitativt interview af tre modtagere af medicinsk cannabis/ikke-

medicinsk cannabis, systematisk litteratursøgningsproces samt indsamlet teori. 

Resultat/konklusion: Patienters oplevelse af at modtage medicinsk cannabis/ikke-medicinsk 

cannabis er subjektiv. Nogen patienter finder ikke-medicinsk cannabis mere effektiv til at 

dække deres symptomer. Patienternes møde med sygeplejersken og dennes omsorg har været 

positiv. 

Søgeord: Cannabis, livskvalitet, smerter, omsorg. 

 

Abstract 

Title: Cannabis and Care. 

Problem: Patients experiences of using medical cannabis/non-medical cannabis and their 

wishes for the nurses care in this regard. 

Method: Semi-structured qualitative interview of three recievers of medical cannabis/non-

medical cannabis, systematic literature search and collected material. 

Result/conclusion: Patients experiences of receiving medical cannabis/non-medical cannabis 

are subjective. Some patients find non-medical cannabis more effective for managing their 

symptoms. Patients meeting with the nurse and the nurses care has been positive. 

Keywords: Cannabis, quality of life, pain, care. 
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Side 1 

 

Indledning 

 

Cannabis og legaliseringen heraf, er et aktuelt politisk emne, der bliver debatteret i medierne.         

Vi er stødt på flere kendte personer, der har udtrykt deres holdninger offentligt, bl.a. Søs Egelind i 

tv -dokumentaren Søs og kampen om cannabis på DR1.  

Ydermere skildrer DR2´s dokumentar ”Syge Danskere på Hashmedicin”, hvordan mange danskere 

bryder loven og føler sig kriminaliseret, når de ryger eller spiser cannabis mod deres sygdom. 

Vi er blevet inspireret af vores egne kliniske erfaringer, hvor vi har mødt sygeplejersker i praksis 

med modsatrettede holdninger til brugen af medicinsk cannabis/ikke-medicinsk cannabis på 

palliative afdelinger og på hospices. 

Ud fra debatterne i medierne og egne kliniske erfaringer synes vi, det kunne være interessant at 

belyse forandringer i livskvaliteten hos brugerne af medicinsk cannabis/ikke-cannabis og undersøge 

værdien af dette. 

 

Problembeskrivelse 

 

Den offentlige debat inddrager nu også enkelte politikere, der står frem med deres erfaringer om 

brugen af medicinsk cannabis/ikke-medicinsk cannabis. Pernille Vermund, borgerlig politiker, er i 

medierne i øjeblikket, fordi hun købte ulovlig cannabisolie til sin mor, så moderen i den sidste 

måned af sin levetid kunne opnå forbedret livskvalitet. Manu Sareen, politiker og 

børnebogsforfatter står frem og fortæller om sit forhold til medicinsk cannabis, som han har brugt 

som alternativ behandling mod stress og søvnbesvær.  

Søs Egelind, som er skuespiller og debattør, har været med til at stifte den danske forening 

”Cannabis Forening Danmark”, der også repræsenterer andre kendte navne som Ritt Bjerregård, 

socialdemokratisk politiker, formand for DTU Per Falholt, viceformand for Landbrug og fødevarer 

Lars Hvidtfeldt, samt sekretariatschef for dansk gartneri Torben Lippert (Jakobsen R. , 2017). 
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   Side 2 

 

Cannabis i et samfundsmæssigt perspektiv 

 

Man kan lovligt få medicinsk cannabis, hvis det er udskrevet af en læge, og man får medicinen 

udleveret fra et apotek. Lægerne har i dag tre muligheder for at udskrive cannabis baseret medicin.  

• Der er Sativex, en mundhulespray til behandling af spasmer ved multipel sklerose. 

Lægemidlet indeholder cannabisekstrakter og er godkendt i Danmark. 

• Den anden mulighed er Marinol og Nabilone, som er syntetisk fremstillede cannabinoider. 

Lægemidlerne er ikke godkendt i Danmark, så danske læger skal ansøge om 

udleveringstilladelse. 

• Den tredje mulighed er magistrelle lægemidler som kapsler eller olier med indholdsstoffet 

cannabis, som fremstilles på et apotek. Magistrelle lægemidler tilberedes på et apotek til den 

enkelte patient efter recept fra en læge (Lægemiddelstyrelsen.dk, 2017).  

Sygesikringen giver kun i meget få tilfælde tilskud til medicinen. Den koster cirka 2000 kroner for 

en flaske, der indeholder cannabidiol (CBD) på 30 ml eller Tetrahydrocanabinol (THC) på 10 ml. 

Til terminalt syge hospice-patienter bliver udgifterne dækket (Lægemiddelstyrelsen.dk, 2017).  

Fra 2018 og fire år frem er der etableret en forsøgsordning med medicinsk cannabis 

(Lægemiddelstyrelsen.dk, 2017). Lægerne får i denne forsøgsordning mulighed for at udskrive mere 

uforarbejdet dele af cannabisplanten til fire diagnose grupper. 

• Patienter med Multiple sclerose. 

• Patienter med rygmarvsskade. 

• Patienter med kronisk smertebehandling.  

• Patienter med kvalme og opkastning efter kemoterapi.  

Det er kun 1500 patienter, der er omfattet af denne forsøgsordning (Sundhedsministeriet, 2016). 
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   Side 3 

 

Især patienter med smerter medfører store samfundsøkonomiske konsekvenser. SmerteDanmark 

oplyser at cirka 850.000 danskere lider af kroniske smerter (SmerteDanmark, 2017). 

• 17% af dem, der lider af kroniske smerter, har de seneste 14 dage haft sygefravær. 

• 28% af dem, der lider af kroniske smerter, har fundet det nødvendigt at stoppe med 

at arbejde. 

• Hvert år koster kroniske smerter samfundet 1 mio. tabte arbejdsdage (ibid). 

Årligt koster kroniske smerter samfundet 40 mia. kroner, som fordeles således: 

• 2,2 mia. kroner grundet kontakt til sundhedsvæsenet 

• 2 mia. kroner grundet sygefravær/sygedage 

• 35 mia. kroner skyldes førtidspensionering (SmerteDanmark, 2017). 

På nedenstående billede fremstår det fra 2015, at kun en` læge har udskrevet medicinsk cannabis, 

hvorimod i 2016 er antallet steget til mellem 20-30. Der ses også en betydelig stigning i antallet af 

patienter, der har modtaget recepter på medicinsk cannabis. I 2015 var antallet 5 patienter og i 2016 

steg det til 200 patienter, der modtog en recept på medicinsk cannabis (Glostrup apotek, u.d.). 

 

(Glostrup apotek, u.d.). 
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   Side 4 

 

I 2015 fandt Lægemiddelstyrelsen ikke et sundhedsfagligt grundlag for, at Danmark skulle tilbyde 

rå cannabis til medicinsk brug. Dette begrundes med manglende medicinsk evidens for effekt, 

sikkerhed og kvalitet samt manglende opstilling af protokol (Lægemiddelstyrelsen.dk, 2017). 

Denne anbefaling er imidlertid blevet modarbejdet af politikerne med den nye forsøgsordning, der 

opstarter januar 2018 (Sundhedsministeriet, 2016).  

I Danmark skal kliniske forsøg godkendes af Lægemiddelstyrelsen og af en videnskabsetisk komite. 

For at der opretholdes en god klinisk praksis og at retningslinjerne overholdes, overvåges forsøget 

af Lægemiddelstyrelsen (Lægemiddelstyrelsen.dk, 2017). 

Formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing synes ”det er bekymrende når fagligheden 

ignoreres” i forbindelse med, at det bliver politisk besluttet, hvilke produkter lægerne skal tage 

fagligt ansvar for. Rudkjøbing accepterer, at der er et ønske fra politikere og patienterne om 

behandling med medicinsk cannabis. Han mener dog, at det skal gøres gennem naturvidenskabelige 

forskningsprojekter, så man opnår den nødvendige viden og effekt om virkningen af cannabis. Han 

mener også, at de nuværende diagnosegrupper i forsøgsperioden er for forskelligartede til at kunne 

indsamle erfaringer og konkludere på (Rudkjøbing, 2016). 

 

 

Historien om cannabis 

 

Donald Abrams, MD Professor of Clinical Medicin, San Francisco beskriver at man i 1993 fandt en 

2500 år gammel mumie i Rusland, hvor man fandt en lærredssæk indeholdende cannabis. Ved 

undersøgelsen af mumien, opdagende man en tumor i højre bryst. Hypotetisk forestiller man sig, at 

cannabis har været brugt til at kontrollere smerter og andre symptomer i forbindelse med den 

fundne tumor (Abrams, 2016).  

De ældste optegnelser for brug af medicinske planter dateres tilbage til 2400 år før vores 

tidsregning på lertavler fundet i Mesopotamien (området i Syrien og Irak), hvor de første levn fra 

mennesker er fundet (Hashemi, et al., 2016).  
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WHO siger, at 80 % af verdens befolkning stadig hælder mod traditionel plantebaseret medicin for 

primær behandling af sygdom (Hashemi, et al., 2016). 

Cannabis kom til den vestlige verden i det 16. århundrede primært som nytteplante til fremstilling af 

reb og klæder. I midten af 1800 tallet blev cannabis brugt som rusmiddel blandt mexicanske 

soldater og i opiums-bar miljøet, og på samme tid introducerede William Brooke O´Shaughnessy, 

som var Irsk læge, terapeutisk brug af cannabis i vestlig medicin efter observationer i Indien. 

Efterfølgende bliver Cannabis produkter solgt som medicin både i USA og England på apoteker 

(Abrams, 2016). 

Cannabis spillede en vigtig rolle indenfor medicin frem til midten af det 20. århundrede. Cannabis 

havde mange styrker og stort anvendelsepotentiale som medicin. Brugen af cannabis som medicin 

blev dog afvist da fibrene var uopløselige i vand, så man ikke kunne bruge det som injektioner i 

huden, og man fik derved en sen debut af virkningen. Herefter vandt hurtigvirkende analgetika frem 

(Hashemi, et al., 2016). 

En anden udfordring vedrørende cannabis, var den store variation i forskelligheden på styrken af 

cannabisdoseringerne, som man fik, og virkningen var forskellig fra person til person, hvilket 

gjorde resultaterne uens og ikke sammenlignelige (Hashemi, et al., 2016).  

I 1800- tallet administrerede man cannabis til dyr, og observerede deres reaktioner for at fastsætte 

styrken af en given dosis. I dag dyrker man klonede datterplanter, for at komme udfordringen med 

forskellighed til livs, og for at få et ensartet medikament. Brugen af cannabis bør reevalueres 

gennem moderne videnskabelige metoder, for at finde frem til den egentlige værdi af den 

terapeutiske virkning (Hashemi, et al., 2016). 

Som rusmiddel blev cannabis udbredt i USA fra 1930’erne og i Europa fra 1960’erne (Abrams, 

2016). I Danmark forbyder Folketinget cannabis totalt i 1961, samme år som FN. Der ligger ikke 

nogen videnskabelig undersøgelse til grund for forbuddet mod cannabis (Suszkiewicz, 2017). 

Ifølge Haleh Hashemi PhD, Ontario Canada, døde 47.000 mennesker i USA i 2014 af en overdosis, 

hvoraf der i 61 % af disse dødsfald var involveret receptpligtige opioider såsom Morfin, Kodein og 

Oxycodon. Til dagdato er der ifølge Centers for Disease Control and Prevention ingen dødsfald i 

forbindelse med brugen af Cannabis (Hashemi, et al., 2016).  
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Bob Marley er en af de mest kendte musikere i historien, der bliver forbundet med cannabis 

(BobMarley.com, u.d.). 

Når Marley anvendte cannabis, blev han mere kreativ i sine musik tekster, men Marley var også 

fortaler for at legalisere cannabis, da han kunne se dens medicinske- spirituelle- og helende effekt 

(BobMarley.com, u.d.). 

En af de helt store musikere i dag, der anvender cannabis er Snoop Dogg, som har lagt navn til en 

serie af produkter, Leafs By Snoop, hvor forskellige produkter som chokolade-barer og frugt-drops 

indeholder cannabis (www. herb.co, u.d.).   

 

 

Hvad er cannabis 

 

Cannabis er et rusmiddel, der påvirker de psykomotoriske og  kognitive funktioner (Nordentoft, 

Krogholm, & Sachs, 2016). 

Cannabis har mange navne, såsom marihuana, pot og skunk, som er en række illegale produkter, der 

er udvundet fra planten Sativa. Cannabisplanten er tokønnet, og har været brugt som nytte og 

lægeplante i årtusinder (Nordentoft, Krogholm, & Sachs, 2016). Siden 60’erne har cannabis været 

det mest udbredte illegale i Danmark. Enkelte af de aktive stoffer der findes i cannabis, kan 

fremstilles syntetisk, ligesom der kunstigt kan fremstilles cannabinoider. Disse aktive stoffer kan 

anvendes i medicin (Lægemiddelstyrelsen.dk, 2017). 
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 (Glostrup apotek, u.d.). 

Fra cannabisplanten kan der udvindes ekstrakter, som betegnes som cannabisolier. Der tales 

hyppigst om to forskellige slags olier, som udvindes til medicinsk brug. 

THC (Tetrahydrocanabinol) er det vigtigste euforiserende stof i cannabis og har en sløvende 

virkning, derfor gives det oftest til natten, så kroppen langsomt kan vænne sig til THC. THC har en 

positiv indvirkning på smerter, samt appetit, kvalme og opkast i forbindelse med kemoterapi. THC 

kan øge effekten af Morfin, men virker ikke som et analgetika alene, viser et tidligere studie 

(Abrams, 2016) 

CBD (cannabidiol) er i ren form ikke omfattet af bekendtgørelsen om euforiserende stoffer og har 

heller ikke THC`s berusende eller euforiserende egenskaber. CBD har en muskelafslappende effekt, 

samt en positiv indvirkning på gigtsmerter og søvnproblemer. Mange oplever at deres humør bliver 

bedre, samt at de får mere overskud. CBD kan også have en effekt på symptomer fra forskellige 

neurologiske sygdomme f.eks. afhjælpe rystelser ved Parkinsons sygdom (Jakobsen A. S., 2017). 

CBD har en forventet virkning efter 1-3 uger (infomedicinskcannabis.dk, u.d.). 
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Medicinsk cannabis og ikke-medicinsk cannabis til medicinsk brug er to forskellige ting.  

• Medicinsk cannabis er ekstrakt eller syntetisk fremstillet cannabis, som er lovligt og 

kan ordineres af læger i Danmark.  

• Ikke-medicinsk cannabis til medicinsk brug betyder at man bruger hele eller dele af 

planten som medicin. Ikke-medicinsk cannabis til medicinsk brug skal også 

lægeordineres ifølge den nye forsøgsordning (Jakobsen A. S., 2017). 

 

 

Hvordan påvirker cannabis kroppen 

 

De sidste 20 år er der forsket i hvilken neurologisk virkning, cannabis har i menneskekroppen. 

Menneskekroppen indeholder 3 milliarder nerveceller, der alle har et CB1 molekyle, som er et 

signalmolekyle, hvor de fleste oftest sidder i hjernen, og CB2 der også er et signalmolekyle, der 

styrer  immunforsvaret (Jakobsen R. , 2017) (Lægemiddelstyrelsen.dk, 2017). 

Ved indtagelse af cannabis suppleres kroppens egen produktion af endocannabinoider, og man 

styrker derigennem immunsystemet, så kroppen regenererer dens egne interne forsvarsmekanismer 

(Jakobsen R. , 2017). 

 

Af konsekvenser er der  

• Sociale og uddannelsesmæssige. 

Fravær fra skole eller arbejde. Påvirkning af arbejde. Konflikter med venner og 

familie. Manglende opfyldelse af sociale forpligtelser. Det er veldokumenteret, at 

brugere af cannabis som rusmiddel har en kortere uddannelse, end personer der ikke 

bruger cannabis som rusmiddel (Nordentoft, Krogholm, & Sachs, 2016). 

• Kognitive konsekvenser 

Svigtende hukommelse, koncentration og problemløsning. De kognitive funktioner 

nedsættes op til uger efter stoppet indtag (Nordentoft, Krogholm, & Sachs, 2016). 
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• Psykiske konsekvenser 

Risikoen for psykose øges, og der er øget risiko for udvikling af skizofreni 

(Nordentoft, Krogholm, & Sachs, 2016). 

• Somatiske konsekvenser 

Rygning af cannabis kan give skader i de store luftveje, hoste, slim og pibende 

vejrtrækning. Cannabis kan øge risikoen for lungecancer, da det har høje 

koncentrationer af kræftfremkaldende stoffer. Enkelte undersøgelser viser at, 

cannabis rygning kan føre til blodprop i hjertet. Cannabis-rygning kan forringe 

sædkvaliteten, og er medvirkende årsag til nedsat fødselsvægt (Nordentoft, 

Krogholm, & Sachs, 2016). 

Cannabis kan spores i urinen dage til uger, efter man har indtaget denne (Nordentoft, Krogholm, & 

Sachs, 2016).  

 

Brugen af cannabis fra patientens perspektiv 

 

Nogle patienter mener stadig, at brugen af cannabis har en negativ klang, da medierne igennem film 

beskriver brugerne som ”potheads”, og de dermed bliver stigmatiseret (Stinson & DeAngelis, 

2016).  

Dokumentaren ”Søs og kampen om cannabis” viser flere patienter, der alle føler sig kriminaliseret. 

De er tvunget ud på det sorte marked for at skaffe den cannabis, de alle havde brug for, for at lindre 

deres sygdomslidelser og klare hverdagen. (DR/DK, 2016). 

Et studie, der omfatter patienter med sygdomme som HIV/aids, fibromyalgi, gigt, 

angstproblematikker, cancer, epilepsi og kroniske smerter, viser at cannabis har hjulpet dem til at 

tage kontrol over deres eget helbred, ved at de selv kan vælge et stof, som de synes er sikkert og 

mere effektivt end deres receptpligtige medicin (Stinson & DeAngelis, 2016). 
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Problemafgrænsning 

 

Ud fra problembaggrunden, finder vi det interessant, at Cannabis har været brugt som accepteret 

plantebaseret medicin frem til 1930’erne, hvor det efterfølgende er blevet gjort ulovligt. Der bliver 

nu igen brugt legaliseret cannabis i udlandet, men her i Danmark er der stadig begrænsninger for, 

hvem der kan modtage medicinsk cannabis. Et stort antal syge danske patienter, vælger stadig at gå 

på det sorte marked for at skaffe lindring af deres symptomer. Vi tænker, det kunne være interessant 

at finde ud af, hvordan patienterne føler sig mødt af de sygeplejersker, de er i berøring med i 

forbindelse med deres sygdom, når de indtager enten medicinsk cannabis eller ikke-medicinsk 

cannabis. Desuden vil vi gerne belyse effekten på symptomlindring hos patienter, der indtager 

medicinsk cannabis/ikke-medicinsk cannabis. 

 

Problemformulering 

 

”Patienters oplevelse af brugen af medicinsk cannabis/ ikke-medicinsk cannabis og deres ønsker til 

sygeplejerskens omsorg i denne forbindelse.” 

 

Begrebsafklaring 

 

Omsorg i henhold til Kari Martinsens beskrivelse af værdigrundlaget for sygeplejen. 

Medicinsk cannabis – et ekstrakt fra cannabisplanten eller syntetisk fremstillet cannabis. 

Ikke-medicinsk cannabis – hele eller dele af cannabisplanten der anvendes som medicin. 
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Videnskabsteori 

 

Humanvidenskab 

 

I projektet og bearbejdningen af problemstillingen, bliver der benyttet et humanistisk 

menneskesyn.                                                                                                          

Et menneske er et bevidst subjekt med tanker og følelser relateret til den verden, han/hun er en del 

af. Mennesker er unikke og er centrum i eget univers. For at skabe viden om den verden mennesket 

oplever, må vi skabe forståelse. At forsøge at forstå dette menneske, gøres bedst via 

kommunikation. Udfordringen kan dog være, at vi alle udtrykker os forskelligt, men jo flere ord der 

tales, jo nærmere kommer vi forståelsen af det andet menneske. Vi vil dog aldrig til fulde forstå den 

anden, da alle mennesker er subjektive individer (Birkler, 2016). 

 

Hermeneutik 

 

Det græske ord hermeneuin ligger til grund for læren om den forståelse eller fortolkningskunst, som 

vi betegner som hermeneutik (Birkler, 2016). 

I den hermeneutiske fortolkningsproces indgår vores erkendelse af virkeligheden, hvor vores egen 

forforståelse (opfattelser af verden, fordomme) aktivt indgår i et samspil med empirien. Der ses på 

hvordan de enkelte dele passer ind eksempelvis igennem et interview, hvor der arbejdes med empiri 

og fordomme for at danne et hele, der sættes ind i en større (teoretisk) ramme (Birkler, 2016). 

Det vil sige, at når man vil arbejde hermeneutisk, skal man forstå og fortolke det sagte.  

Forforståelse er en vigtig del af at arbejde hermeneutisk, men man skal være opmærksom på, at man 

hver især har en forforståelse ud fra den verden, man er i (Birkler, 2016).  

Den tyske filosof Martin Heidegger, ”elev” af fænomenologiens grundlægger Edmund Husserl, 

mener at forståelse er en betingelse og ikke blot en metode. Forståelsen er udsprunget af en 
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forforståelse. Forforståelsen er ikke ment som noget negativt, men som en forudsætning, og er et 

menneskeligt grundvilkår (Birkler, 2016). 

En anden tysk filosof Hans-Georg Gadamer, arvtager fra Heidegger, videreudvikler ideen om 

forståelseshorisonten og taler om en horisontsammensmeltning. Denne horisontsammensmeltning 

indebærer ikke, at to personer tilegner sig hinandens horisonter og synspunkter, men snarere at de 

begriber eller forstår hinandens synspunkter. De deler en forståelse og en horisontsammensmeltning 

er opstået (Birkler, 2016).  

Den hermeneutiske cirkel betyder, at man skal forstå de enkelte dele for at kunne forstå helheden, 

og omvendt skal man forstå helheden for at forstå de enkelte dele, mener Gadamer (Birkler, 2016). 

Ligeledes mener Gadamer, at det usagte er meningsfyldt, samt at tale og dialog er grundlaget for ny 

viden og forståelse (Birkler, 2016). 

 

 

Fænomenologi 

 

Den tyske filosof Edmund Husserl er grundlægger af fænomenologien. Fænomenologi betyder 

videnskab om fænomener. Her tror man på, at virkeligheden er mere eller mindre subjektiv og kan 

stå frem, som den er. Man sætter sin forforståelse i parentes (Birkler, 2016). 

I denne tilgang er det menneskets erfaring, der er grundlæggende for at beskrive fænomener fra 

deres livsverden. Livsverdenen forstås som den hverdag vi lever i. I menneskets bevidsthed er det 

fænomenet, der træder frem eksempelvis som begivenheder eller oplevelser, og vi ser på det der 

ligger dybere bag forståelsen af menneskers levede erfaringer og søger bag om de opfattelser, der 

normalt tillægges fænomenerne (Birkler, 2016).  

Husserl mente, at bevidstheden altid er rettet mod noget. Hvis man tænker, vil man altid tænke på 

noget. Han gjorde hermed op med den franske filosof og matematiker René Descartes’ dualistiske 

tankegang, der primært fokuserede på positivistiske videnskaber, og Husserl udarbejdede en lære 

om bevidsthedsfænomener (Birkler, 2016). 
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Metode 

Teori 

Litteratursøgning 

Der er brugt en systematisk søgning og gennemgang af databaserne Cinahl, PubMed og Idunn, og 

derigennem fundet relevant litteratur.  

Søgeord: Cannabis, cannabinoids, medical cannabis, medical practice, quality of life, pain. 

Systematisk søgning omhandler at udvælge de ord, der er fundet relevante, som beskriver emne og 

har relation til problemformulering. Dernæst skal de sammen sættes i forskellige kombinationer og 

kan så benyttes til at søge i de fundne relevante databaser (Hørmann, 2015). 

Ved brug af bool’ske operatorer såsom and/or sikrer man at inkludere de søgeord man har opgivet, 

hvorimod brugen af not sikrer at man undgår et bestemt ord i den fundne litteratur (Ibid). 

Der er brugt den bool’ske operator and i vores søgning (bilag 1). 

For at opnå yderligere viden, er der også søgt information på adskillige hjemmesider så som: World 

Medical Association wma.net, Lægemiddelstyrelsen.dk, Sundhedsministeriet.dk, 

KræftensBekæmpelse.dk, sundhed.dk og etiskraad.dk. 

Artikel 1. Cannabis as Medicine: Pain Management, Homeostasis, and Holistic Approaches for 

Nurses. 

Forfatter: Carey S. Clark, PhD, Augusta Maine. 

Udgivet af: Beginnings, American Holistic Nurses Association, august 2017. 

Metode: Litteratur review 

Konklusion: At nægte patienter adgang til sikker plantebaseret medicin, bryder deres rettigheder på 

mange måder (Clark, 2017). 

Søgt på Cinahl med følgende søgeord: cannabis and pain. 

 

Artikel 2. Medical Cannabis: Four patients perspectives. 

Forfatter: Jeremy Friedberg, PhD, Ontario Canada. 
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Udgivet af: J Pain Manage 2016, Nova Science Publishers Inc. 

Metode: Case reports 

Konklusion: Medicinsk cannabis er en etableret del af lægens muligheder for medicinsk behandling, 

men ikke alle patienter vil respondere på behandlingen på samme måde (Friedberg, 2016). 

Søgt på Cinahl med følgende søgeord: quality of life and cannabis. 

 

Artikel 3. Cannabinoid in Medical Practice. 

Forfatter: Thomas B. Strouse, MD, Los Angeles Californien 

Udgivet af: Alternative and Complementary Therapies, april 2016 

Metode: Litteratur review 

Konklusion: Beskeden til patienterne lader til at være, at de skal finde ud af det selv og lade være 

med at fortælle om brugen af det. Og denne holdning er ikke forenelig med de højeste værdier og 

forhåbninger for medicinsk behandling (Strouse, 2016). 

Søgt på Cinahl med følgende søgeord: cannabinoids and medical cannabis 

 

Kari Martinsen 

 

Kari Martinsen er født i 1943 i Oslo, uddannet sygeplejerske i 1964, psykiatrisk sygeplejerske i 

1966 og har en bachelorgrad i psykologi og en eksamen i filosofi. Martinsen tager skarpt afstand fra 

den positivistiske opfattelse, som hun mener præger samfundet og især sygeplejevidenskaben. 

Martinsen fremhæver, at omsorg er et ontologisk fænomen, og er en grundlæggende fundamental 

betydning af, at mennesker er afhængige af hinanden, og at de ikke kan leve isoleret fra andre. 

Afhængigheden kommer især til stede, når der opstår sygdom, lidelse og funktionshæmning. 

Afhængighed kræver et modsvar og Martinsen mener at modsvaret er omsorg. Omsorg er et 

værdigrundlag for sygeplejen og omsorgsgiveren forventer ikke at få noget til gengæld for 

omsorgsydelsen. Omsorg er i sin renhed næstekærlighed, og hun henviser til den ”barmhjertige 

samaritan”. Martinsen nævner omsorg, som skal give forståelse af, at alle mennesker kan havne i 

situationer, hvor der er behov for omsorg og en afhængighed af hjælp fra andre (Martinsen, 2003). 
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Ifølge Martinsen er der tre begreber indenfor omsorg.  

• Et relationelt begreb, som er et forhold mellem to mennesker, der bygger på 

fællesskab, solidaritet og gensidighed.  

• Et moralsk begreb, hvor der her kommer magt og forskellige former for afhængighed 

i spil. Vi er som mennesker forpligtet til at drage omsorg og være solidariske for og 

med de svage.  

• Et praktisk begreb hvor omsorg indebærer udførelsen af situationsbetingede 

handlinger (Martinsen, 2003). 

Sygeplejersken skal bruge sine sanser og udføre sygepleje ud fra en ”forforståelse” og forståelse af, 

hvad der er til den andens bedste (Ibid).  

 

Aaron Antonovsky 

 

Aaron Antonovsky, israelsk-amerikansk professor i medicinsk sociologi, har fokus på, hvad der 

afgør om mennesket mestrer en situation eller ej. Han ser på, hvorfor mennesker forbliver sunde og 

ikke optages af selve sygdomsbegrebet, som han beskriver som en salutogenetisk tankegang. 

Antonovsky beskriver i sin bog ”Helbredets mysterium” teorien om stressfaktorer og oplevelsen af 

sammenhæng (OAS). Mennesket vil blive udsat for både store og små stressorer, som der muligvis 

ikke er en løsning på, og mennesket bliver derfor nød til at håndtere dette. Stressorene påvirker 

mennesket forskelligt, og håndterbarheden er forskellig. Antonovsky sidestiller sunde mennesker og 

evnen til at mestre stressorene. Det betyder at, hvis mennesket er usundt og ikke evner at håndtere 

stressorene, kan det udvikle sig til stress, som kan have indflydelse på dennes helbred og 

livskvalitet. Menneskets evne til at mestre stressorer kalder Antonovsky for OAS og består af tre 

delelementer, som er: 

• Begribelighed 

• Håndterbarhed 

• Meningsfuldhed (Antonovsky, 2000). 
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I et sygdomsforløb er det nødvendigt, at mennesket oplever at opnå sammenhæng for at kunne 

mestre en given situation. Antonovsky beskriver den salutogenetiske metode til at kunne hjælpe et 

menneske i dennes sygdoms forløb, som kan opleves kaotisk (Antonovsky, 2000). 

Den patogenetiske metode sætter sygdommen i centrum og dermed det medicinske paradigme, 

hvorimod den salutogenetiske metode sætter mennesket i centrum, ved at fokusere på at hjælpe 

mennesket til at mestre, ved at guide fra sidelinjen og kontinuerligt følge op (Antonovsky, 2000).  

Antonovsky arbejder ud fra den salutogenetiske metode, omhandlende det menneskelige aspekt og 

kigger på, hvilke ressourcer det syge menneske har til at mestre sin sygdom. Den salutogenetiske 

metode kan ses i et større perspektiv, og metoden kan anvendes til at se, hvordan det enkelte 

menneske, via dets ressourcer, kan forholde sig til stressorer i hverdagen (Antonovsky, 2000).  

 

Siri Næss 

 

Ifølge den norske psykolog Siri Næss, bygger livskvalitet på at mennesket har en grundstemning af 

glæde. At livsanskuelsen er positiv, kvaliteten af ens oplevelser er god, og det at man har det godt 

fører til en høj livskvalitet. Ligeledes mener Næss, at det er muligt, at have en høj livskvalitet trods 

tilstedeværelsen af sygdom, og hun begrænser betydningen af livskvalitet til en subjektiv følelse af 

glæde og velvære (Næss, Mastekaasa, Moum, & Sørensen, 2001). 

Høj livskvalitet inkluderer 4 områder: 

• Aktivitet. At være engageret og foretage sig meningsfulde ting højner livskvaliteten. 

• Sociale relationer. At have høj livskvalitet kræver mindst en god relation 

indeholdende varme og glæde til et andet menneske. 

• Selvfølelse. Des mere positivt selvbillede og selvfølelse et menneske har des mere 

værdifuldt føler man sig, hvilket giver en højere livskvalitet. 

• Grundstemning. Jo mere et menneskes grundstemning bygger på glæde og velvære 

jo højere livskvalitet (Næss, Mastekaasa, Moum, & Sørensen, 2001). 
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Virginia Henderson 

 

Virginia Henderson, amerikansk sygeplejerske og professor definerede sygepleje således:  

” Sygeplejerskens unikke funktion består i at bistå den enkelte, syg eller rask, med at 

udføre de aktiviteter til fremme eller genvindelse af sundheden (eller til en fredelig 

død), som han ville udføre på egen hånd, hvis han havde den fornødne styrke, vilje og 

viden, og at gøre dette på en måde, der hjælper ham til så hurtigt som muligt at blive 

selvhjulpen.” (Henderson, ICN-Sygeplejens grundlæggende principper., 2012). 

Henderson knytter 14 behovs/funktionsområder til patientens fysiske, psykiske, sociale og åndelige 

behov.  Disse behov spænder fra at sikre patientens vejrtrækning og at spise til at kunne 

kommunikere og lære hvad der er nødvendigt for at opnå sundhed (Henderson, The Nature of 

Nursing, 1 udgave, 2005). 

Henderson mener dog ikke, at de grundlæggende behov viser sig på samme måde hos alle patienter. 

Derfor er det sygeplejerskens opgave at vurdere og handle ud fra, hvordan behovet viser sig hos den 

enkelte patient. Hun beskriver de permanente forhold, som værende eksempelvis alder, 

temperament, fysisk og intellektuel formåen mv., der alle kan påvirke den enkelte patients behov 

for sygepleje. Ligeledes kan de patologiske tilstande, som eksempelvis kvalme, sult og smerter også 

påvirke behovet for sygepleje (Ibid). 

 

Kommunikation 

 

Ud fra Tom Eide (professor i ledelse, etik og litteratur) og Hilde Eides (lektor i psykologi og 

kommunikation) teori om aktiv lytning, er det vigtigt at være opmærksom på både den verbale og 

non-verbale kommunikation.  
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Non-verbal kommunikation: 

• Stemmens klang om den lyder trist, glad, nervøs eller varm. 

• Talens tempo er vigtig, da for hurtig tale kan gøre det svært for modtagere at stille 

uddybende spørgsmål, hvorimod et langsomt tempo kan åbne for refleksion og mere 

jævnbyrdig samtale. 

• Stilhed og pauser giver mulighed for at reflektere over det sagte og overveje evt. opfølgende 

spørgsmål (Jørgensen, 2010). 

 

Verbale sprog:   

• Parafrasering for at tydeliggøre indholdet af interviewet, viser at man lytter og skaber en 

gensidig forståelse.   

• Nøgleord er gentagelsen af det sidst sagte og kan anvendes for at hjælpe samtalen videre, og 

samtidig vise at man er opmærksom og lyttende. 

• Opmuntringer er en forsættelses markør, der har til formål at vise samtalepartneren 

opmærksomhed og stimulere ham til at forsætte samtalen. 

• Spørgsmål kan hjælpe til at åbne eller lukke for samtale emnet og lede til nye emner. 

 

Eide og Eide mener at åbne spørgsmål kan føre til uddybning af følelser, tanker og erfaringer og 

åbne spørgsmål forbindes med hv-spørgsmål (Jørgensen, 2010). 

 

De sygeplejeetiske retningslinjer 

 

De etiske overvejelser i forbindelse med opgaven tager udgangspunkt i De Sygeplejeetiske 

Retningslinjer. De er en beskrivelse af sygeplejerskens profession, og dennes sygeplejeetiske 

grundværdier, og grundlæggende sygeplejeetiske principper, der anvendes i det daglige arbejde. 

Retningslinjerne udvikles, og afspejler samfundsforhold og lovgivning i relation til sygeplejerskers 
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virkelighed, samt etiske udfordringer. Dette medvirker til at udvikle sygeplejeprofessionen og 

værne om dens troværdighed og omdømme (dsr.dk, 2014). 

 

Etik 

 

Ved bachelor projektets opstart er der indhentet tilladelse fra tildelte vejleder til at foretage data 

indsamling (bilag 2). 

For at få et godt resultat i forbindelse med interviewet, afhænger det blandt andet af forholdet 

mellem interviewer og informant. Det er forskeren, der bør have overblikket og dermed have den 

styrende funktion, men samtidig er informantens velvilje, til at svare på spørgsmålene der stilles, en 

forudsætning for at interviewet bliver fyldestgørende og en succes (Christensen, Nilesen, & 

Schmidt, 2012).  

At skabe trygge rammer for interviewet, således at der opnås tilfredsstillende resultater, er også 

forskerens opgave. Ved den første kontakt til informanten, er det vigtigt at informere om 

interviewets formål og hvilke emner, der ønskes belyst (Ibid). 

Informanterne er oplyst om anonymitet, og fortrydelse og opbevaring af det indsamlede materiale i 

henhold til Helsinki Deklaration nr. II. Deklarationen omfatter blandt andet regler om frivillig 

deltagelse og samtykke og om informanternes sikkerhed og rettigheder. Efter fyldestgørende 

information om interviewene, er det et krav, at der gives frivilligt samtykke fra informanten 

(Association, u.d.) (bilag 3.1 – 3.2 – 3.3).  

Der er oprettet kontakt via mail korrespondancer, hvor der er oplyst om projektets formål, 

anonymitet og frivillig deltagelse fra informantens side. 

Problemformulering og de 6 spørgsmål som interviewet tager udgangspunkt i er derefter sendt til 

informanterne før telefonisk kontakt (bilag 4). 

Ved afslutningen af interviewet takkes informanterne for deltagelse og tilbydes at få tilsendt den 

færdige opgave efter endt eksamen, hvilket alle tre takker ja til. 
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Kvales semistruktureret interview 

 

Forskningen i opgaven er valgt ud fra Steinar Kvale (professor i pædagogisk psykologi) og Svend 

Brinkmann’s (professor i almen psykologi og kvalitative metoder) guide til et kvalitativt og 

semistruktureret forskningsinterview. Det giver en mulighed for at få et mere nuanceret billede af 

informanternes forståelse for de adspurgte emner og en flexibel tilgang, hvor der løbende kan 

anvendes nye spørgsmål eller ændre de tiltænkte (Kvale & Brinkmann, 2008). 

Ved valg af interviewer skal der indtænkes både fordele og ulemper. Disse kan eksempelvis være at 

man har en fælles social position i samfundet eller at kunne benytte samspil mellem deres 

personlige og sociale karakteristika (Kvale & Brinkmann, 2008). Intervieweren skal også besidde 

kvalifikationer så som: 

• Være velinformeret – viden om interviewemnet. 

• Strukturerende – kan præsentere, skitsere og afrunde interviewet. 

• Klar – tydeligt sprog, ikke akademisk eller fagsprog. 

• Venlig. 

• Sensitiv – aktiv lyttende og empatisk. 

• Åben – åben for nye aspekter. 

• Styrende – har kontrol og er fortrolig med formålet. 

• Kritisk – tager ikke alt for pålydende. 

• Erindrende – kan genkalde tidligere udsagn. 

• Fortolkende – kan afklare og udvide betydningen af udsagn (Kvale & Brinkmann, 2008). 

Hvor et struktureret interview til dels kan sammenlignes med et spørgeskema, og hvor de 

udarbejdede spørgsmål på forhånd er definerede, er et semistruktureret interview mere i retning af 

en hverdagssamtale, dog med et formål og en særlig teknik, der fokuserer på bestemte emner, men 

som kan rumme muligheder for yderligere spørgsmål og opfølgning (Kvale & Brinkmann, 2008). 

Et interview bliver almindeligvis transskriberet (Kvale & Brinkmann, 2008). Dette bliver også gjort 

i denne opgave, med henblik på at kunne analysere fundene sammen med lydoptagelserne. 
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Meningskondensering 

 

Der foretages en meningskondensering, med henblik på at overskueliggøre eventuelt lange udsagn. 

At fortage en meningskondensering, betyder at informanternes udsagn og meninger bliver 

omformuleret til en kortere sætning, hvor hovedbetydningen, af det sagte, siges i få ord (Kvale & 

Brinkmann, 2008) (bilag 5). 

 

Inklusionskriterier/Eksklusionskriterier 

 

I følgende afsnit bliver der præsenteret faktorer eller årsager, der inkluderer eller ekskluderer en 

informant i at deltage i dette bachelorprojekt. 

 

Inklusionskriterier: 

• Informanter er bekendt med og har enten afprøvet medicinsk cannabis eller ikke-

medicinsk cannabis. 

• Har haft brug for symptomlindring i forbindelse med sygdom. 

• Haft tid til at blive interviewet indenfor en fastlagt af os given tidsramme. 

• Haft afprøvet anden analgetika for at kunne drage en sammenligning. 

Eksklusionskriterier: 

• Informanter, der ikke har kendskab, eller har afprøvet medicinsk cannabis eller ikke-

medicinsk cannabis. 

• Yngre end 30 år. 

• Patienter der er indlagt på hospice. 
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Information om informanter 

 

Dette afsnit omhandler en kort beskrivelse af de tre interviewede informanter. 

Der er interviewet tre informanter, som opfylder inklusion og eksklusionskriterierne, for at få 

indsigt i både dem, der er brugere af medicinsk og ikke-medicinsk cannabis. På baggrund af 

problembeskrivelsen, er der interviewet tre personer, to kvinder og en mand, for at få en større 

viden om brugen og brugerne af Cannabis og deres oplevelse af omsorgen i sundhedssystemet. 

Informant 1: Mand. Midt i fyrrene med dystoni. Skribent, blogger, fotograf, researcher og ikke 

mindst overlever. Har svære smerter efter mange år med muskelkramper. Har afprøvet medicinsk 

cannabis uden effekt. Køber derfor ikke-medicinsk cannabis på det sorte marked. Ryger 

topskuddene fra cannabisplanten. 

Informant 2: Kvinde, 61 år. Selvstændig forretningsindehaver. Har svær slidgigt i alle led i kroppen, 

især i nakken, hvoraf de fem af leddene er slidt ned. Hun har stærke smerter fra morgen til aften. 

Hun har afprøvet medicinsk cannabis igennem en smerteklinik i København. 

Informant 3: Kvinde, 66 år. Tidligere sygeplejerske.  Har Osteoporose og Reumatoid artrit. Får 

cannabis indeholdende CBD importeret fra Holland via hjemmesiden (cannamore.nl). 

 

Empiri 

Analyse 

 

I de følgende afsnit, bliver der gennemgået de temaer fra interviewene, som der er fundet essentielle 

at belyse for at besvare problemformuleringen. 

Der er fundet frem til fire følgende hovedtemaer: 

• Livskvalitet. 
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• Sygeplejerskens omsorg. 

• Lindring af symptomer. 

• Politik og økonomi. 

 

Livskvalitet 

 

Ifølge to af vores informanter, er livskvaliteten blevet markant forbedret, efter de er begyndt at 

benytte sig af ikke-medicinsk cannabis.  

”Cannabis kan ikke kurere, men det har givet mig en markant bedre livskvalitet, 

smerter er tålelige og jeg oplever ingen bivirkninger.”. 

Disse fund i undersøgelsen understøttes af Jeremy Friedberg’s, (PhD), artikel Medical cannabis: 

Four patient perspectives, hvor en af de adspurgte patienter fortæller, at efter han er begyndt at 

bruge cannabis for sine kroniske smerter og ekstreme fatique (grundet en skade på rygsøjlen), er 

han nu begyndt at kunne danse igen, og er i det hele taget mere aktiv og ikke så træt. Og netop 

dansen har været med til, at han føler at hans liv er kommet tilbage (Friedberg, 2016).  

To andre patientfortællinger i samme studie viser et lignende billede, nemlig at den ene har fået en 

smule af sit liv tilbage, og en anden beretter, at han lever næsten helt normalt, hvilket han aldrig 

havde troet ville være muligt igen (Ibid). 

Nogle af informanterne fra dette projekts interviews og alle patienterne i Friedberg’s artikel 

beskriver deres nuværende livssituation som forbedret. De kan alle analyseres med Siri Næss’ fire 

områder, der er med til at højne livskvaliteten. 

Aktivitetsniveauet er forbedret hos den overvejende del af de adspurgte, da smerter og træthed er 

reduceret, og de har fået mere energi. Som følge af dette bliver relationerne også styrket, da 

informanterne nu ikke skal bruge al energien på at få reguleret smerterne og dæmpet trætheden, 

men kan deltage i førhen værdsatte aktiviteter som f.eks. dans eller seksuelt samvær (Friedberg, 

2016). 
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Næss pointerer grundstemningen, som det der er med til at beskrive livskvaliteten. 

Grundstemningen er positiv og glad hos to af informanterne, der benyttede sig af ikke-medicinsk 

cannabis. 

”Med cannabis kan du være til stede…. have væsentlig bedre dage, stort set ingen 

bivirkninger.” 

Det er i overensstemmelse med Antonovskys mestringsstrategi og oplevelse af sammenhæng. 

Informanterne er alle i besiddelse af den begribelighed Antonovsky omtaler. De har alle en kognitiv 

forståelse for brugen af medicinsk cannabis/ ikke-medicinsk cannabis. En af informanterne fra 

interviewet finder ikke virkningen af medicinsk cannabis som ønsket, men har den forståelse, at den 

kan virke på en anden sygdom, eller at hun måske skal prøve ikke-medicinsk cannabis.  

Alle informanter har en stærk oplevelse af håndterbarhed, som betyder at man ikke er et offer, men 

man er i stand til at handle og søge muligheder. Dette gøres blandt andet gennem afprøvning af 

medicinsk cannabis/ ikke-medicinsk cannabis.  

Den sidste af informanterne, som benyttede medicinsk cannabis, havde dog ikke samme positive 

oplevelse af virkning og udtalte følgende: 

                   ”jeg havde 14 dage hvor det sådan dæmrede, men nu er jeg på den igen.” 

Trods den medicinske cannabis ikke havde nogen effekt på informanten, havde hun stadig en stærk 

følelse af håndterbarhed, da hun nævner, at hun er åben og i stand til at rejse langt for at afprøve nye 

tiltag. 

Meningsfuldhed beskrives af Antonovsky, som de ting, der giver mening i følelsesmæssig forstand 

og kognitiv forstand. Den ene af informanterne beskriver, at hun kan gå lange ture med hunden og 

ikke er så træt i hverdagen. Flere af patienterne i Friedberg’s artikel beskriver, at de har mere socialt 

samvær, og almindelige dagligdags aktiviteter nu er mulige med brugen af cannabis. 
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Sygeplejerskens omsorg 

 

Omsorg er et centralt ord, der kendes fra dagligdagen. Ord som ”bekymre sig om”, ”vise omtanke”, 

”tage hensyn til” og ”tage hånd om” er alle ord som udtrykker omsorg (Martinsen, 2003).  

Informanterne giver alle udtryk for eller ønske om, at der er en nysgerrighed og stor 

imødekommenhed blandt de omsorgsgivende sygeplejersker. 

”Lægens sygeplejersker går ind for cannabis og har været meget søde og 

imødekommende, og man vidste jo ikke lige hvor man skulle få fat i det, men det var 

de søde med at fortælle en og hjælpsomme med at få kontakt til Glostrup Apotek”. 

At yde omsorg er ifølge Kari Martinsen en moralsk, relationel og praktisk tilgang. Moralen viser sig 

i måden, arbejdet udføres på, hvor man har et ansvar for de svage. Moral ligger til grund for at 

handle til den andens bedste (Martinsen, 2003). En af informanterne fortæller at dem, som hun har 

mødt, der udtaler sig negativt, heriblandt gamle kollegaer er dem, som ikke har sat sig ind i emnet 

om cannabis og dennes virkning. Mødet mellem sygeplejersken og patienternes brug af cannabis 

kan være etisk og moralsk udfordrende. Man kan i de Sygeplejeetiske Retningslinjer finde 

vejledninger i forhold til etiske dilemmaer og problemstillinger, der kan opstå i udøvelsen af 

sygepleje. Sygeplejersker har ifølge de sygeplejeetiske retningslinjer i deres grundværdi, ansvar for 

at yde omsorg, så patienten føler velvære. Dette skal være med en anerkendelse af værdighed, 

hensyn til integritet, respekt for selvbestemmelse og omhu for det sårbare liv, hvor det sikres, at den 

enkelte patient får beskyttelse og omsorg heriblandt: 

”stk. 4.5 prioritere hensynet til patientens liv, integritet og ønsker, hvis der opstår 

uoverensstemmelser eller interessekonflikter i forbindelse med løsning af en opgave” (dsr.dk, 

2014).  

For at yde omsorg, må man have en relation. Her er tillid og tryghed fundamentalt og centralt for 

det sundhedsfaglige personale. Sygeplejersken må anerkende og forstå patientens situation 

(Martinsen, 2003). En af informanterne udtaler i forbindelse med spørgsmålet om, de har oplevet 

omsorg fra sygeplejersken: 
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”Hvad enten det er en sygeplejerske eller læge, så må deres personlige referencer og 

holdninger vige for patientens ønske og i øvrigt helbredsmæssige bedste.” 

Ifølge Martinsen er god sygepleje at yde omsorg, ved at udføre handlinger baseret på en faglig 

vurdering af, hvad der er patientens bedste. Dette gøres blandt andet gennem patientens livshistorie 

og lidelseshistorie. At sygeplejersken giver omsorg afhænger af modtagers situation, det vil sige at 

man gennem praktiske handlinger, og det sanselige nærvær grundlægger forståelsen for patienten 

(Martinsen, 2003).  

Sygeplejersker, som er interesseret i at støtte op, give omsorg og hjælpe patienter med brugen af 

cannabis, må overveje hvor legalt, det er i det land, hun arbejder i, samt sætte sig ind i retningslinjer 

og procedurer. I artiklen ”Pain Management, Homeostasis, and Holistic Approaches for Nurses 

anbefaler de en sygeplejeproces fra dokumentet “The scope and standards of practice for Cannabis 

Nurses”  i American Cannabis Nurses Association (ACNA) (Clark, 2017).  

• Sygeplejersken skal overveje patientens tidligere og nuværende brug af cannabis. 

Patienten skal have viden om cannabis styrken, overveje hvordan de vil være i stand 

til at finansiere cannabis medicinen. De skal have viden om interaktioner med anden 

medicin og sikkerhed omkring brugen og korrekt opbevaring af cannabis.  

• Planlægning kræves også i sygeplejeprocessen. Drøft patientens mål med brugen af 

cannabis. Udforsk metoder af indtagelse af cannabis. Fortæl patienten om 

muligheden for at føre dagbog eller logbog, samt støtte patienten i styrke og dosering 

af cannabis. Generelt starter man med lav dosis cannabis indeholdende 1 -5 mg THC 

eller høj CBD styrke, hvorfra man går langsomt op til ønsket effekt.  

• At stille en sygeplejediagnose efter Nursing Diagnoses, Definitions and 

Classification(NANDA) gør sig gældende, om det er akutte eller kroniske smerter, 

manglende appetit, kvalme, inaktivitet, svimmelhed, manglende søvn, åndelig nød 

etc.  

• Implementering af god praksis omhandlende cannabis, kræver oplysning om ny 

viden og fortsat uddannelse fra sygeplejerskens side, for at finde den rette dosis 

cannabis for hver enkelt patient. Sygeplejersken skal kende retningslinjer og tiltag 

for udførelse af sygepleje omhandlende cannabis.   
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• Det kræver en evaluering af patientens indtag af cannabis, dosis, styrke, effekt og 

evt. bivirkninger. Patienter og sygeplejersker skal overveje og reflektere over 

udfordringerne med dosis, adgang til medicin, sikkerheden ved indtagelse og diverse 

bekymringer. Husk at tjekke for interaktioner med anden medicin, fx kan patienten 

blive nødt til at reducere i blodtryksmedicin og/eller insulindosis (Clark, 2017). 

Denne sygeplejeproces understøtter sygeplejerskens virksomhedsområde.  

Sygeplejerskens virksomhedsområde er at udføre sygepleje, at formidle sygepleje, at lede sygepleje 

samt at udvikle sygepleje (dsr.dk, 2014). 

Lindring af symptomer 

 

Der tredje centrale emne, der er fundet frem til i bearbejdningen af interview undersøgelsen, er 

lindring af symptomer og eventuelle bivirkninger. Følgende to citater fra interviewene vedrører 

netop virkningerne og bivirkningerne af brugen af medicinsk cannabis/ ikke-medicinsk cannabis: 

”stort set ingen bivirkninger, kontra traditionel smertestillende medicin der giver 

kvalme, opkast, hovedpine, svimmelhed, dårlig mave, konfusion, mareridt blot for at 

nævne nogle få.”  

og  

”lidt større effekt på mine smerter, sover bedre om natten.” 

To af informanterne oplever virkningen af cannabis som positiv, og bivirkningerne er mindre eller 

ikke eksisterende i forhold til analgetika. Thomas B. Strouse (MD) har fundet frem til et lignende 

resultat i sin artikel Cannabinoids in Medical Practice. Han beskriver, hvordan cannabionoider i 

flere studier viser sig som et effektivt middel mod kvalme og visse smerteproblematikker. Strouse 

beskriver dog også, at brugen af cannabis kan have kognitive og psykiske bivirkninger samt på 

udviklingen af især unges hjerner (Strouse, 2016). Ikke desto mindre råder Strouse til, at patienter, 

der enten ikke har gavn af standard analgetika eller patienter, der bare ønsker og foretrækker 

cannabis som førstevalg i en behandling, skal støttes i denne brug, men med opfølgning fra lægen, 

som skal have opmærksomhed på eventuelle bivirkninger. Strouse beretter også, at der ikke er 
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tilstrækkelig evidens til at dokumentere effekten af cannabis. Dette skyldes blandt andet den 

varierende mængde THC og CBD som lægemidlerne indeholder. Et nyligt studie af 75 produkter 

indeholdende spiselig marihuana afdækkede, at kun 17 % af produkterne havde en label påsat, der 

beskrev mængden af de aktive stoffer THC/CBD, og at denne label stemte overens med det faktiske 

indhold (Strouse, 2016). 

Lægemiddelstyrelsen støtter op om denne sidst nævnte antagelse i sit notat Medicinsk brug af 

Cannabis, hvor de fraråder mod selvmedicinering med cannabis til medicinsk brug, da indholdet af 

aktive stoffer vil være svingende. Dette gør sig gældende, hvis man har købt cannabis illegalt, eller 

selv har dyrket det ulovligt (Lægemiddelstyrelsen, 2015). 

Friedberg beskriver i sin artikel, Medical cannabis: Four patient perspectives, hvordan alle 

patienterne i hans studie har gavn af cannabis i forhold til forskellige symptomer såsom smerter, 

symptomer i forbindelse med PTSD (Post-traumatisk stress syndrom), fatigue, søvnproblemer, 

kvalme og migræneanfald m.m. (Friedberg, 2016). Der er dog en interessekonflikt, da Friedberg er 

konsulent for MedReleaf, der er distributør og selv dyrker cannabis, og alle de inkluderede patienter 

modtager deres medicinske cannabis fra MedReleaf.  

Der forefindes en del forskning, der belyser de mange negative effekter og bivirkninger ved brugen 

af cannabis gennem længere til, hvorimod der mangler forskning om de positive virkninger af 

cannabis (Lægemiddelstyrelsen, 2015). Herhjemme er en af udfordringerne med forsøg 

omhandlende produkter indeholdende cannabinoider, at det har været svært at rekruttere folk til 

disse forsøg, da der er nul-tolerance mht. til THC i trafikken, og folk derfor blev begrænsede i deres 

færden (Ibid). 

En af vores informanter skilte sig ud fra de to andre ved ikke at opleve en effektiv virkning af 

medicinsk cannabis. Tværtimod viste der sig kun bivirkninger af den medicinske cannabis:  

”Nej, ingen gode……….. dårligt i kroppen, influenza symptomer, jeg var ked af det, og jeg 

er ellers sådan en glad en, så det var meget tydeligt det var cannabis som gav de 

bivirkninger, og jeg faktisk slet ikke fungerede i kroppen.” 

Friedberg konkluderer i sin artikel Medical cannabis: Four patient perspectives tillige, at ikke alle 

patienter vil respondere ens, på de samme medikamenter. Friedberg udtaler endvidere, at cannabis 
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kræver at man eksperimenterer en del, for at opnå den rette virkning hos den enkelte patient 

(Friedberg, 2016). 

Denne informant fra interviewet i dette projekt er da heller ikke afvisende for at gøre et nyt forsøg 

med cannabis:  

”….så kan det godt være jeg vil prøve forsøgsordningen til januar. Det er ikke sådan 

at jeg er negativ over det. Jeg er sådan en type der kan finde på at rejse helt til Ålborg 

hvis der er nogen der kan hjælpe mig”. 

Netop forskning og flere forsøg opfordrer Strouse også til i artiklen Cannabinoids in Medical 

Practice. Ved udgivelsen af hans artikel, var der to igangværende forsøg, som var FDA-godkendt 

(Food and Drug Administration) i USA. I de resterende forsøg, som ikke var godkendt, var den 

kemiske sammensætning usikker (Strouse, 2016).  

Forsøg med virkningen af medicinsk cannabis/ikke-medicinsk cannabis er vigtige og nødvendige, 

samtykker en af informanterne i interviewet: 

”Man hører kun det gode i medierne. Alle går og tænker, guuud det hjælper jo på alt 

ting………det har ikke hjulpet på mig”. 

Der forefindes udtalelser fra folk, der er blevet helbredt for alt fra kræft til sukkersyge ved hjælp af 

cannabis-olie på internettet. Der er dog intet videnskabeligt grundlag for dette 

(Lægemiddelstyrelsen, 2015). 

 

Politik og økonomi 

 

Der er en nysgerrighed hos informanterne om den politiske bestemte forsøgsordning, der starter til 

januar, men også et forbehold om det økonomiske aspekt. Det vil blive dyrere at købe cannabis på 

recept i forhold til ikke-medicinsk cannabis: 

”Det koster mig 1000 kr. om måneden, hvis jeg skulle have det herhjemme ville det 

koste mig tre gange så meget. Altså 2700 kr.” 
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I forsøgsordningen til januar bliver der mulighed for, at lægerne kan udskrive mere uforarbejdede 

dele af cannabisplanten, som patienterne i forsøgsordningen kan afprøve. Dog vælger en af 

informanterne stadig at købe cannabis på det sorte marked, da dette er billigere. 

Informanterne giver udtryk for, at det jo ikke er alle, der kan være med i den nye forsøgsordning til 

januar 2018. Samtidig skal der også søges om deltagelse, og så er der kun plads til 1500 deltagere. 

En af informanterne udtrykker, at hun i hvert fald er en af dem, som ikke kan deltage, da hun falder 

udenfor de rammer og diagnoser for de patienter, der kommer i betragtning i forsøgsordningen. 

Både de informanter, der er kandidater til forsøgsordningen, men også dem der ikke er, vælger 

fortsat at købe cannabis på det sorte marked, eller gennem en hjemmeside i Holland ” 

www.cannamore.nl”. En af informanterne udtaler: 

”Jaaa det er lidt af et ”hold-kæft-bolsje”. Man laver en forsøgsordning, men kun for 

udvalgte.” 

Alle informanterne har indtaget medicinsk cannabis/ ikke-medicinsk cannabis med henblik på 

smertelindring. I Danmark koster patienter med smerter, samfundet 40 mia. danske kroner. Dette 

viser sig i kontakt til sundhedsvæsenet, sygefravær og førtidspensionering.  

Selvom den nye forsøgsordning kommer til januar, vil der stadig være en stor del af patienter med 

smerter som ikke får muligheden for at afprøve cannabis og de mere uforarbejdede dele af 

cannabisplanten. Her har man som sygeplejersker ifølge de sygeplejeetiske retningslinjer, med 

anerkendelse af værdighed: 

”stk 2.6. pligt til at udvise ansvar for at synliggøre de konsekvenser, som politiske prioriteringer 

kan få i sundhedsvæsenet” (dsr.dk, 2014). 

Ifølge Martinsen lever vi i en velfærdsstat. Her må sygeplejersken være med til at forme 

velfærdsstaten til en omsorgsstat. Omsorgsstaten eksisterer, i den grad der kæmpes for dens 

eksistens. Man må selv forme den, gennem solidaritet, moralsk ansvarlige handlinger, kamp for 

større lighed, fællesskab og social integration (Martinsen, 2003). 

Politisk kunne man kigge på USA. I staterne Colorado, Washington, Alaska, Oregon, har de siden 

2014 legaliseret salg og besiddelse af marihuana til medicinsk formål. Man kan købe medicinsk 

marihuana på lige fod som tobak og alkohol i form af drikkelige og spiselige varianter lavet af 
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firmaer der ikke er godkendt af USA's fødevare og lægemiddelmyndighed (FDA). Man ved gennem 

forskning, at cannabinoider, har vist en effekt i forbindelse med kvalme og ubehag relateret til 

behandling med kemoterapi, nedsat appetit ved HIV, nogle smerte stadier og spasticitet ved 

multiple sklerose. Strouse (MD) anbefaler forslag til læger i klinisk praksis om, at man ikke 

kommer til at ignorere patienter, som indtager medicinsk marihuana, som firmaer laver med usikker 

kemisk indhold, da man som kronisk syg søger alternativer til den kontroversielle godkendte 

analgetika. Dermed anbefaler Strouse, at lægen støtter op om patienten, samt har den nødvendige 

viden om cannabinoider (Strouse, 2016).  

 

 

Strouse kommer med disse kriterier: 

• Patienten skal have en somatisk diagnose, så man med tilstrækkelige forsøg 

kan afprøve ikke-medicinsk cannabis. 

• Patienten skal have afprøvet en FDA- godkendt medicinsk cannabis 

(Dronabinol eller nabilone) uden effekt. 

• Patienten skal have afprøvet første og anden række noncannabinoid terapi 

medicin. 

• Patienten må ikke have nogen kendte misbrugsproblematikker eller psykiske 

sygdomme. 

• Patienten skal bo et sted hvor det er legalt at få ikke-medicinsk cannabis 

(Strouse, 2016). 

Dog ved man også, at langvarigt brug af cannabinoider kan have mange kendte alvorlige skader. 

Det viser sig ved sen udvikling af unge menneskers hjerner, og individuelle bivirkninger for 

mennesker med misbrugsproblemer og psykiske problemer. Ved kronisk brug kan man udvikle 

fysisk og psykisk afhængighed. Kortvarig brug kan påvirke hukommelse, koordination og 

dømmekraft (Strouse, 2016). 
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I artiklen Cannabinoids in Medical Practice henviser Strouse til et studie, der viser, at der er dobbelt 

stigning af fatale bilulykker med chauffører påvirket af cannabis i staten Colorado, efter at ikke-

medicinsk cannabis blev legaliseret (Strouse, 2016).  

Dette skal man også tage i betragtning og man har pligt til som læge og sygeplejerske i praksis, at 

orientere politikkerne om disse konsekvenser.  

Strouse understreger, at ældre terminale syge, samt midaldrende/aldrende voksne med forkortet liv, 

kan have effekt af cannabinoider, og her må læge og patient overveje de fysiske og psykiske 

konsekvenser af det (Strouse, 2016).  

 

Konklusion 

 

Problemformulering – ”Patienters oplevelse af brugen af medicinsk cannabis/ ikke-medicinsk 

cannabis og deres ønsker til sygeplejerskens omsorg i denne forbindelse.” 

Ud fra den valgte teori og indsamlede empiri kan der konkluderes at patienters oplevelse af, at 

modtage medicinsk cannabis/ ikke-medicinsk cannabis er en subjektiv oplevelse.  

Nogen patienter finder ikke-medicinsk cannabis mere effektiv til at dække deres symptomer og at 

ikke-medicinsk cannabis set fra et økonomisk perspektiv er billigere end medicinsk cannabis og er 

nemt tilgængeligt via internettet. 

Derudover har patienternes møde med sygeplejersken og dennes omsorg været positiv. De har 

oplevet sygeplejerskerne som imødekommende og nysgerrige på patienternes oplevelse af og 

brugen af medicinsk cannabis/ ikke-medicinsk cannabis. 

Dog ønsker patienterne at sygeplejerskerne med tiden tilegner sig større kendskab og viden om 

medicinsk cannabis/ ikke-medicinsk cannabis. 
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Diskussion 

 

Bachelorprojektet har haft til formål at belyse patienters oplevelse af brugen af cannabis/ ikke-

medicinsk cannabis og deres oplevelse af sygeplejerskens omsorg.  

 

Metode/diskussion 

 

Vi har valgt et semistruktureret interview inspireret af Kvale som metode, og derfor har vores valg 

af informanter haft betydning for fundene i dette projekt. Informanterne har alle opfyldt vores 

inklusions- og eksklusionskriterier.  

Kvale mener, at man skal interviewe så mange informanter som muligt, 15 informanter plus/minus 

10, for at få mæthed i undersøgelsen, dog skal man undgå at blive kvalt i data (Kvale & Brinkmann, 

2008) (Glasdam, 2013). Vi har valgt at interviewe tre informanter. 

Vi har valgt, at det er den samme person, der har interviewet alle tre informanter, da vores 

interviewer har besiddet de kvalifikationer Kvale beskriver i teorien. Desuden mener vi, at ved at 

anvende den samme interviewer, er der dermed også anvendt samme interview teknik i alle tre 

telefonisk interviews.  

I meningskondenseringen har vi været opmærksomme på at sætte vores forforståelse i parentes, da 

vi så efter naturlige meningsenheder med fund af hovedtemaer jævnfør Kvale’s teori. 

Inden interviewet af informanterne har vi haft fokus på kommunikation og hvilke verbale og non- 

verbale kommunikations udtryk, vi ikke kan analysere og tolke på, da vi har valgt et telefonisk 

interview. Vi har været opmærksomme på informanternes tonefald, samtalens tempo og evt. stilhed 

eller pauser. En af vores informanter har haft en smule ironi og sarkasme i en udtalelse, en anden 

har været meget ivrig for at få sin fortælling ud, hvilket kom til udtryk i meget hurtig tale. Denne 

non-verbale kommunikation har tydeliggjort hvor informanterne har ment deres udtalelser positivt 

eller negativt. 
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I forhold til Eide og Eides teori om aktiv lytning og Kvales semistruktureret interview har det været 

en god måde at anvende de to teorier sammen. Vi har valgt at stille åbne hv- spørgmål, der giver 

mulighed for et uddybende svar og yderligere tillægs spørgsmål. Denne metode har været særdeles 

effektiv, da vi ikke skulle holde os stringent til interview spørgsmålene og informanterne har haft 

meget ”på hjertet”.   

 

Resultat/diskussion     

 

Hvis vi havde haft mere tid, kunne vi have interviewet flere informanter, samt interviewet 

informanter inden for flere forskellige sygdomskategorier. Dette ville have givet os en mere 

nuanceret/detaljeret billede af patienters brug af medicinsk cannabis/ikke-medicinsk cannabis. 

Vi har analyseret vores empiri med teori af: 

• Kari Martinsen – relevant at inddrage hendes omsorgsteori, da omsorg er et relevant 

begreb i sygeplejen til vores informanter og det moralske, relationelle og praktiske 

gør sig gældende i forhold til den sygepleje der skulle ydes. 

• Aaron Antonowsky – hans teori om oplevelse af sammenhæng (OAS) og dermed 

patienternes mestringsevne og oplevelse af livskvalitet ved indtagelse af enten 

medicinsk cannabis eller ikke medicinsk cannabis. 

• Siri Næss – hendes fire punkter for høj livskvalitet, da nogle informanterne oplevede 

en øget livskvalitet, en bedre grund grundstemning efter brug af medicinsk 

cannabis/ikke-medicinsk cannabis  

• Virginia Henderson – teorien om de fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov, 

som gør sig gældende i forhold til symptomlindring hos vores informanter. 

Vi er bevidste om at andre teoretikere kunne være anvendt i vores analyse.  

Forskningsartiklerne der bliver brugt i vores bachelorprojekt er alle max fem år gamle (2012-2017). 

Da der hele tiden kommer ny forskning til på området både nationalt og internationalt, er det muligt, 

at der er tilkommet ny viden til efter afslutning af indsamlet teori og empiri til dette 

bachelorprojekt. 
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Vi har udvalgt forskningsartikler, fra lande hvor levestandarden er sammenlignelig med Danmarks, 

ud fra den tanke at det er lande, vi på samfundsmæssige områder har visse ligheder med. 

Artiklerne har alle en positiv vinkel på brugen af cannabis som medicin, og der har været et godt 

sammenligningsgrundlag med informanternes udtalelser og den udvalgte teori. 

I artikler både fra baggrund og analyse er vi blevet opmærksomme på at Jeremy Friedberg (PhD) er 

enten forfatter eller medforfatter. Dette kan give en interessekonflikt da Friedberg arbejder for 

MedReleaf Corp., der dyrker og distribuerer cannabis i Canada. De positive resultater i Friedberg’s 

artikler kan være påvirket af økonomisk interesse fra MedReleaf’s synspunkt. 

I forbindelse med vores artikel søgning på CINAHL, Pub Med og Idunn med vores centrale søgeord 

cannabis, har der været mellem 206-12546 hits, hvilket har givet os mulighed for at vælge bredt. 

Perspektivering 

 

Vi har tilegnet os viden om brugen af medicinsk cannabis/ ikke-medicinsk cannabis. Vi kan 

fremadrettet i vores profession som sygeplejesker tilgå patienter, der anvender enten medicinsk 

cannabis eller ikke-medicinsk cannabis til symptomlindring med denne viden og anerkendelse af 

deres subjektive oplevelser. 

Vi kan se nødvendigheden af opdaterede retningslinjer og vejledninger, da udviklingen sker hurtigt 

i disse år, og lovgivningen kan ændre sig løbende, da vi møder patienter og borgere, som er brugere 

af medicinsk cannabis/ ikke-medicinsk cannabis i både primær og sekundær sektor. 

Samfundsmæssigt ses der en stigning i ældre mennesker med en demens diagnose. Vi kan se, at der 

kan være muligheder i at forske i, hvilken virkning medicinsk cannabis/ ikke-medicinsk cannabis 

kunne have, samt fordelene i de mange forskellige administrations måder, da mennesker med en 

demens diagnose kan være udfordrende at medicinere, og der mangler alternativer. 

Vi er alle tre blevet positiv overrasket over den nysgerrighed, der har været for vores emnevalg 

cannabis i forbindelse med dette bachelorprojekt. Vi har talt med mange både privat og 

professionelt, og er forbavsede over hvor mange, der har kendskab til brugen af medicinsk 

cannabis/ ikke-medicinsk cannabis i forbindelse med symptomlindring og anskaffelsen heraf. 
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Bilag 

Bilag 1 – Søgeprotokol 

 

Litteratursøgning - søgeprotokol modul 14 

Studienr. Navn Hold 

712141513 Ann Bjørholm HSE14n-1  

 

712141526 Mette Exaudi Nielsen HSE14n-1  

 

712141512 Mette Dunwall HSE14n-1  

 

 

Kilde/database  Begrundelse  

  

CINAHL  Indeholder sundhedsfaglige tidsskrifter og 

referencer til artikler om sygeplejefaglige 

tidsskrifter.  

  

PubMed  International medicinsk forskningsbaseret 

litteratur.  

Idunn  Idunn indeholder nordiske tidsskrifter 

med emner indenfor: Pædagogik, 

sundheds- og socialfag, samfundsfag, 

humanistiske fag, jura, økonomi og 

naturvidenskab.  
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Søgeord Synonym (er) Oversættelse til Engelsk 

Cannabis 

 

Marihuana Cannabis 

Livskvalitet 

 

 Quality of life 

Medicinsk Cannabis 

 

 Medical Cannabis 

Læge praksis Lægehus Medical practice 

 

Cancer Kræft Cancer 

 

Smerte  Pain 

 

Patienter  Medical patients 

 

 

Der søges full tekst abstract 

Årstal 2012-2017 

PUB Med 

24/10-2017 

Cannabis = 12546 

Cannabis full tekst = 10462 

Cannabis full tekst + 2012-2017 = 5026 

Cannabis full tekst + 2012-2017 and pain = 397 

Cannabis full tekst + 2012-2017 and cancer = 219 

Cannabis full tekst + 2012-2017 and quality of life = 123 

 

CINAHL 

24/10-2017 

Cannabis = 8790 

Cannabis full tekst = 2832 
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Cannabis full tekst + abstract = 1607 

Cannabis full tekst + abstract+2012-2017 = 877 

 

Cannabis and cancer + full tekst + abstract + 2012-2017 = 34 

 

Cannabis and Medical practice + full tekst + abstract + 2012-2017 = 

5 

 

Cannabis and patients + full tekst + abstract + 2012-2017 = 165 

 

Cannabis and pain + full tekst + abstract + 2012-2017 = 68 

 

Cannabis and quality of life + full tekst + abstract + 2012-2017 = 18 

 

Medical cannabis and quality of life + full tekst + abstract + 2012-

2017 = 2 

 

 

 

IDUNN 

24/10-2017 

Cannabis = 206 

Cannabis 2012-2017 = 42 

Cannabis and pain + 2012-2017 = 1 

Cannabis and quality of life + 2012-2017 = 1 
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Bilag 2 -  Tilladelse til indsamling af data 
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Bilag 3.1 - Samtykkeerklæring 1 
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Bilag 3.2 - Samtykkeerklæring 2 

 



Mette Exaudi Nielsen  712141526 Bachelor i sygepleje 

Ann Bjørholm  712141513 Modul 14 

Mette Dunwall  712141512 

  

 

   Side 8 

 

Bilag 3.3 – Samtykkeerklæring 
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Bilag 4 – Spørgsmål til informanter 

Spørgsmål til semistruktureret interview! 

 

Problemformulering: 

Patienters oplevelse af at modtage medicinsk cannabis, og deres ønsker til sygeplejerskens omsorg? 

 

Hvordan er du blevet introduceret til medicinsk cannabis/cannabis? 

Hvilken virkning har cannabis haft på dit sygdomsforløb og din livskvalitet? 

Hvordan har indtagelse af cannabis ændret din mestringsevne i forbindelse med din sygdom. (Efter 

du er blevet introduceret for cannabis)? 

Har du oplevet stigmatisering, fordomme eller positive anerkendelser fra sygeplejersken, i 

forbindelse med at modtage medicinsk cannabis/cannabis?  

Hvordan har du oplevet omsorgen fra sygeplejersken efter du har påbegyndt et forløb med 

medicinsk cannabis/cannabis? 

Hvad er dine ønsker til sygeplejerskens omsorg? 

Har du mere du ønsker at tillægge? 

 

 

Tak fordi du vil du deltage. 

MVH 

Mette Dunwall 

Ann Bjørholm 

Mette Exaudi Nielsen 
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Bilag 5 - Meningskondensering  

Centralt tema – Livskvalitet  

Naturlig enhed Kondenseret udsagn 

 

1. ”Cannabis kan ikke kurere, men det har givet mig en 

markant bedre livskvalitet, smerter er tålelige og jeg 

oplever ingen bivirkninger.” 

 

”Med cannabis kan du være til stede, styre dosis efter 

dit behov langt mere præcist, have væsentlig bedre 

dage, stort set ingen bivirkninger.” 

 

2. ”Ingen virkning, jeg havde det dårligt i kroppen.” 

 

”jeg havde 14 dage hvor det sådan dæmrede, men nu 

er jeg på den igen.” 

 

3. ”Jeg er ikke smertefri.” 

”Jeg har fået mere energi.” 

”Generelt i hverdagen har det hjulpet på min træthed, når jeg 

ikke fejler andet. Det er blevet meget bedre. Det er det, jeg har 

profiteret mest af.” 

 

 

 

1 og 3 angiver ingen 

bivirkninger,  en bedre hverdag 

men er ikke smertefrie. 

 

2 Ingen virkning  

Central tema - Sygeplejerskens omsorg  

Naturlig enhed Kondenseret udsagn 

  

Læger og sygeplejersker er 

imødekommende og 
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1. ”vi har et godt og fornuftigt samarbejde, det gælder 

faktisk 3 læger på den afdeling og sygeplejersken er 

heller ikke et problem.” 

 

”Hvad enten det er en sygeplejerske eller læge, så må deres 

personlige referencer og holdninger vige for patientens ønske 

og i øvrigt helbredsmæssige bedste.” 

 

2. ”Lægens sygeplejersker går ind for cannabis og har 

været meget søde og imødekommende og man vidste 

jo ikke lige hvor man skulle få fat i det, men det var de 

søde med at fortælle en og hjælpsomme med at få 

kontakt til Glostrup Apotek.” 

 

3. ”Der har faktisk været en meget stor nysgerrighed fra 

lægegruppen og sygepleje veninder. Der har også 

været nogen, uhh det tør vi ikke. Ofte dem som slet 

ikke har sat sig ind i det.” 

 

hjælpsomme. Der er stor 

nysgerrighed, samt et godt og 

fornuftigt samarbejde. 

Centralt tema - Lindring af symptomer  

Naturlig enhed Kondenseret udsagn 

 

1. ”stort set ingen bivirkninger, kontra traditionel 

smertestillende medicin der giver kvalme, opkast, 

hovedpine, svimmelhed, dårlig mave, konfusion, 

mareridt blot for at nævne nogle få.” 

 

2.   ”det virker ikke på mig.” 

 

”Nej, ingen gode, det har jeg ikke jeg havde det dårligt 

i kroppen, influenza symptomer, jeg var ked af det og 

 

2 af Informanterne oplever 

virkningen af cannabis 

individuelt. Bivirkningerne er 

mindre i forhold til analgetika. 

Informant 2 oplever dog ingen 

virkning tværtimod, men kun 

bivirkninger af det medicinske 

cannabis. 
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jeg er ellers sådan en glad en, så det var meget tydeligt 

det var cannabis som gav de bivirkninger, og jeg 

faktisk slet ikke fungerede i kroppen.” 

 

3. ”Lidt større effekt på mine smerter, sover bedre om 

natten.” 

 

 

Centralt tema - Politik og økonomi  

Naturlig enhed Kondenseret udsagn 

 

1. ”Åhhh jeg kan godt klare mig for 4-500. Men så kan vi 

se forsøgsordningen, som vil koste mig 2500 om 

måneden for den samme mængde.” 

 

”Jaaa det er lidt af et ”hold-kæft-bolsje”. Man laver en 

forsøgsordning, men kun for udvalgte.” 

 

2. ”Så vi startede med tabletter, 3 tabletter, men de 

kostede 6-8000 kr. Der kunne jeg slet ikke være med.” 

 

”så kan det godt være jeg vil prøve forsøgsordningen 

til januar.” 

 

3. ”Det koster mig 1000 kr. om måneden, hvis jeg skulle 

have det herhjemme ville det koste mig tre gange så 

meget. Altså 2700 kr.” 

 

”Jeg ville slet ikke kunne være med i det forsøg heller 

vel.” 

 

Der er en nysgerrighed om 

forsøgsordningen der starter til 

januar, men et forbehold om det 

økonomiske aspekt, da det vil 

blive dyre i forhold til ilegalt 

cannabis. 

 


