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Medicinsk cannabis 

Medlemmerne efterlyser mere viden om cannabisforsøgsordningen, og hvordan man skal handle, hvis 

man oplever borgere eller patienter, der anvender illegale medicinske cannabisprodukter. Det har en 

fjerdedel af medlemmerne af Social- og Sundhedssektoren oplevet inden for de seneste to år, og af 

dem har næsten hvert femte endvidere oplevet, at borgere eller patienter har bedt dem hjælpe med at 

indtage eller anskaffe de illegale cannabisprodukter. En femtedel har oplevet borgere eller patienter, 

der får ordineret cannabisprodukter fra lægen.  

Det viser en undersøgelsen, som FOA har gennemført blandt medlemmer af Social- og 

Sundhedssektorens i perioden d. 24.  til 9. marts 2020. I alt 2.485 medlemmer af FOAs medlemspanel 

svarede på et eller flere spørgsmål om medicinsk cannabis. 

 

Hovedkonklusioner 

 Hvert femte medlem har oplevet borgere eller patienter, der får medicinske cannabisprodukter 

på recept fra lægen (Figur 1). 

 Hvert fjerde medlem har inden for de seneste to år oplevet borgere eller patienter, som benytter 

sig af medicinske cannabisprodukter købt illegalt (Figur 2). Af dem er næsten hvert femte også 

blevet bedt om at hjælpe til med at indtage eller anskaffe illegale medicinske cannabisprodukter 

(Figur 3). 

 Halvdelen af medlemmerne føler ikke, de har tilstrækkelig viden om, hvad de kan/bør gøre, hvis 

en borger eller patient benytter sig af illegale medicinske cannabisprodukter (Figur 5). 

 Over halvdelen føler ikke, de har tilstrækkeligt kendskab til cannabisforsøgsordningen (Figur 6). 
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Hvert femte medlem har oplevet borgere eller patienter, der får cannabisprodukter på recept  

Det fremgår af Figur 1, at hvert femte medlem (20 %) i Social- og Sundhedssektoren har oplevet 

borgere eller patienter, som får cannabisprodukter ordineret på recept fra lægen. Derimod svarer tre 

ud af fire (75 %) ”Nej” til at have oplevet dette i deres arbejde. 

 

Medlemmer, som svarede ”Ja” til spørgsmålet havde i gennemsnit oplevet det hos 2,3 

borgere/patienter (ikke vist i figur). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Har du oplevet borgere eller patienter, der får cannabisprodukter på recept fra 

lægen? 

 

Antal svar: 2.485 
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Hver fjerde har oplevet borgere eller patienter, som benytter sig af medicinske 

cannabisprodukter købt illegalt 

Herunder ses svarfordelingen for, hvor mange medlemmer i Social- og Sundhedssektoren, der inden 

for de seneste to år har oplevet borgere eller patienter, som benytter sig af medicinske 

cannabisprodukter, som er købt illegalt (Figur 2). Det ses, at en fjerdedel (25 %) har oplevet dette. Til 

gengæld svarer to tredjedele (66 %), at de ikke har oplevet det, mens 9 procent svarer ”Ved ikke/Ikke 

relevant”. 

 

Medlemmer, som svarede ”Ja” til at have oplevet borgere eller patienter, der bruger illegale cannabis-

produkter havde i gennemsnitligt oplevet det hos 3,7 borgere/patienter (ikke vist i figur). 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Har du indenfor de seneste 2 år oplevet borgere eller patienter, der benytter sig af 

medicinske cannabis-produkter, som de har købt illegalt? 

 

Antal svar: 2.481 
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Næsten hver femte, der oplever borgere eller patienter, som benytter sig af illegale medicinske 

cannabisprodukter, er også blevet bedt om at hjælpe med at indtage eller anskaffe 

cannabisprodukterne 

Medlemmer, som svarede ”Ja” til at have oplevet borgere eller patienter, der bruger illegale cannabis-

produkter, blev spurgt, om de inden for de seneste to år har oplevet, at borgere eller patienter har 

bedt dem hjælpe med at indtage eller anskaffe illegale medicinske cannabisprodukter. Til dette svarer 

næsten hver femte (18 %) ”Ja”, mens otte ud af ti (81 %) svarer, at de ikke oplevet det. 

 

Medlemmer, der har oplevet, at borgere eller patienter har bedt om hjælp til at indtage eller anskaffe 

illegale medicinske cannabisprodukter, har i gennemsnit oplevet det hos 1,8 borgere/patienter (Ikke 

vist i figur).  

  

Figur 3. Har du indenfor de seneste 2 år oplevet, at borgere eller patienter har bedt dig om 

hjælp til at indtage eller anskaffe illegale medicinske cannabis-produkter? 

 

Antal svar: 627 

Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret ”Ja” til, at de har oplevet borgere/patienter, der benytter sig af illegale 

medicinske cannabisprodukter.  
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Lidt under halvdelen af medlemmerne er helt afvisende over for at hjælpe borgere eller 

patienter med brug af illegale cannabisprodukter 

Medlemmerne i Social- og Sundhedssektoren er blevet bedt om at forholde sig til, om de vil hjælpe, 

hvis de i fremtiden oplever, at borgere eller patienter beder dem om hjælp til at benytte 

cannabisprodukter, der er købt illegalt. 

Firgur 4 viser, at medlemmerne har forskellige holdninger til dette spørgsmål. Flest medlemmer – lidt 

under halvdelen (47 %) – svarer ”Nej” til at ville hjælpe borgere eller patienter i sådan en situation. Dog 

svarer ca. en fjerdedel (26 %), at det kommer an på situationen, mens 7 procent svarer ”Ja” til at ville 

hjælpe. 15 procent svarer ”Ved ikke” og 5 procent ønsker ikke at svare. 

 

  

Figur 4. Hvis du i fremtiden oplever, at borgere eller patienter beder dig om hjælp til at 

benytte cannabis-produkter, der er købt illegalt, vil du så hjælpe dem? 

 

Antal svar: 2.474 
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Flertallet føler ikke de har tilstrækkeligt kendskab til cannabisforsøgsordningen 

Medlemmerne i Social- og Sundhedssektoren er blevet spurgt, hvor enige eller uenige de er i følgende 

udsagn: ” Jeg har tilstrækkeligt kendskab til cannabis-forsøgsordningen i forhold til det behov, jeg 

oplever i mit arbejde” (Figur 5). 

Lidt over hver fjerde (27 %) svarer, at de er helt eller delvist enige i dette udsagn, mens 55 procent er 

helt eller delvist uenige i udsagnet. Dermed er der flere, som er uenige end enige i at have 

tilstrækkeligt kendskab til cannabis-forsøgsordningen. Derudover svarer næsten hver femte (18 %) 

”Ved ikke”. 

 

  

Figur 5. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Jeg har tilstrækkeligt kendskab til 

cannabis-forsøgsordningen i forhold til det behov, jeg oplever i mit arbejde. 

 

Antal svar: 2.463 
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Halvdelen føler ikke, de har tilstrækkelig viden om, hvad de kan/bør gøre, hvis en borger eller 

patient benytter sig af illegale medicinske cannabis-produkter 

I Figur 6 ses svarfordelingen for, hvorvidt medlemmerne i Social- og Sundhedssektoren er enige eller 

uenige i udsagnet: ”Jeg har tilstrækkelig viden om, hvad jeg kan/bør gøre, hvis jeg bliver bekendt med, 

at borgere eller patienter selvmedicinerer sig med cannabisprodukter, der er købt illegalt”. 

Det ses, at ca. en tredjedel (32 %) er helt eller delvist enige i udsagnet. Derimod svarer halvdelen af de 

adspurgte (50 %), at de er helt eller delvist uenige. Der er altså flere, som er uenige i udsagnet om at 

have tilstrækkelig viden. Desuden svarer 17 procent af medlemmerne ”Ved ikke”. 

 

  

Figur 6.  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Jeg har tilstrækkelig viden om, hvad 

jeg kan/bør gøre, hvis jeg bliver bekendt med, at borgere eller patienter selvmedicinerer sig 

med cannabisprodukter, der er købt illegalt. 

 

Antal svar: 2.463 
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Metode 

Indsamlingsperiode 

Undersøgelsen er gennemført i perioden d. 24. februar til 9. marts 2020. 

Indsamlingsmetode 

Data er indsamlet i en spørgeskemaundersøgelse udsendt til FOAs elektroniske 

medlemspanel. Der blev udsendt én påmindelse til deltagerne. Undersøgelsen vedrørte også 

andre emner end medicinsk cannabis.  

Målgruppen 

Målgruppen for spørsmålene om medicinsk cannabis er FOAs erhvervsaktive medlemmer i 

Social- og Sundhedssektoren. Da det kun er et udsnit af disse medlemmer, der har deltaget i 

undersøgelsen, er alle analyser forbundet med en statistisk usikkerhed. Alle sammenhænge 

og forskelle, der beskrives i teksten, er testet statistisk signifikante på et signifikansniveau på 

minimum 95 %. Hermed kan vi med minimum 95 % sikkerhed sige, at der er tale om 

statistisk sikre sammenhænge og forskelle og ikke blot tilfældigheder. Fremhæves forskelle i 

teksten, som ikke er statistisk sikre, vil det blive kommenteret.  

Svarene i undersøgelsen er ikke vægtede.  

Antal besvarelser og svarprocent 

I alt blev 8.162 erhvervsaktive medlemmer inviteret til undersøgelsen. 

4.284 medlemmer, svarende til 53 procent, gennemførte undersøgelsen fuldt ud eller delvist. 

47 procent svarede på alle spørgsmål, mens 6 procent afgav nogle svar. 

I alt svarede 2.485 medlemmer på et eller flere spørgsmål om cannabis. 

      


