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”

Debatten om cannabis har mange facetter. Derfor er det vig-

tigt at være bevidst om min egen rolle. Det, jeg kan, er at sikre et
produkt i høj kvalitet, der lever op til kravene til lægemiddelproduktionen, for på den måde at sikre en patientsikkerhed.
Så er det op til lægerne, om de vil udskrive det.”
Kristian Østergaard Nielsen, apoteker
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”Det handler
om at tage et
fagligt ansvar”
Den politiske debat om medicinsk cannabis
har for alvor sat Glostrup Apotek på landkortet. Apoteket er den første danske
producent af cannabis-medicin. Apoteker
Kristian Østergaard Nielsen ser det som en
sektorforpligtelse over for samfundet
Af Karoline Persdatter Gotfredsen

P

roduktionsafdelingen ligger i en anonym bygning ved siden af andre anonyme bygninger.
Men inden for de fire vægge er man ved at skrive
historie. Med Kristian Østergaard Nielsen i spidsen
er Glostrup Apotek som den første producent i Danmark begyndt at fremstille cannabis til medicinsk
brug.
Det er Kristian Østergaard Nielsen, som tager
imod mig ved døren. Tankerne ledes straks over på
den amerikanske tv-serie Breaking Bad om en kemilærer, der begynder at fremstille og sælge metamfetamin, da jeg træder ind i lokalerne i Glostrup Apoteks produktionsafdeling. Cannabis som både dråber og piller på hylderne, medarbejdere med hvide
dragter og iltmasker, store bøtter og flasker plastret
med dødningehoveder som faresymbol i skabene.
Men i lokalerne producerer apoteket magistrelle lægemidler. Det er lovlige lægemidler, der fremstilles
for at sikre specielle terapeutiske behov, som markedsførte lægemidler ikke kan tilgodese.
Kristian Østergaard Nielsen er efterhånden vant
til at vise rundt i lokalerne. Siden han tiltrådte som
apoteker på Glostrup Apotek for et år siden, har han
og apoteket jævnligt optrådt i medierne på grund af
apotekets fremstilling af cannabis-medicin.

”Debatten om cannabis har mange facetter. Derfor
er det vigtigt at være bevidst om min egen rolle.
Det, jeg kan, er at sikre et produkt i høj kvalitet, der
lever op til kravene til lægemiddelproduktionen, for
på den måde at sikre en patientsikkerhed. Så er det
op til lægerne, om de vil udskrive det,” siger han.
Foruden cannabis-medicin ligger produktionsafdelingen inde med omkring 300 forskellige magistrelle produkter som fast sortiment. Apoteket har
5000-6000 faste opskrifter på produkter, der kan
fremstilles efter behov. Kristian Østergaard Nielsen
er ikke i tvivl om, hvorfor han har valgt at producere cannabis og andre magistrelle lægemidler.
”Det handler om at tage et fagligt ansvar. Jeg ser
det som en del af den forpligtelse, jeg har som producent af magistrelle lægemidler, hvad enten det
gælder en creme på 30 g til en enkel patient eller
større produktioner af andre produkter. Som apotek
kan vi gøre et produkt lovligt tilgængeligt for patienterne. På den måde tager vi aktivt del i at være
med til at forme fremtiden.”
Selvom apotekeren ikke havde forudset den massive medieomtale af apoteket, mener han, at debatten om cannabis har gavnet sektoren.
”Det har været med til at positionere sektoren, da
det viser borgerne og politikerne, hvad apoteket kan
med sin faglighed. For bare halvandet år siden
kendte de færreste danskere til magistrel produktion. Vores produktion af cannabis-medicin har skabt
en viden om, at vi på apotekerne har muligheden
for at skræddersy medicin til enkelte patienter eller
patientgrupper på baggrund af nogle behov og forespørgsler. Det er en nuance ved apoteket, som mange ikke kendte til.”

>
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Fakta om magistrelle lægemidler
Magistrelle lægemidler fremstilles på et apotek til
den enkelte patient eller det enkelte dyr efter recept
fra en læge eller en dyrlæge.
To apoteker i Danmark har tilladelse til at fremstille magistrelle lægemidler.
Apoteker må ikke fremstille magistrelle lægemidler,
hvis der er markedsført lægemidler med samme terapeutiske virkning.
(Kilde: Lægemiddelstyrelsen.dk)

Medicinsk cannabis
på Glostrup Apotek

Ingen videnskabelig evidens for cannabis

>

Cannabis-medicin er i dag et magistrelt lægemiddel
og er ikke godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Brugen
og viden om virkningen af cannabis-medicin beror i
stedet dels på klinisk erfaring og dels på et vist omfang af videnskabelig dokumentation.
”Der findes til dels en videnskabelig evidens, men
man kan også tale om en anekdotisk evidens. Nogle
patienter oplever rent faktisk en effekt ved cannabis-medicin. Den anekdotiske evidens findes, og det
skal man ikke underkende. Men det er selvfølgelig
sværere at forholde sig til end videnskabelig evidens, fordi man ikke kan sætte to streger under resultatet,” siger han.
Medierne skildrer ofte problemstillingen med
hensyn til, at relativt få læger indtil videre udskriver
cannabis-medicin til deres patienter, selvom det er
lovlig tilgængeligt.
”Jeg kan gøre et produkt tilgængeligt. Og så kan
jeg tale ud fra, hvad der er evidens for, og hvad der
ikke er. I sidste ende er det ikke op til mig, om det
skal udskrives til patienter. Det, jeg synes er vigtigt,
er, at lægen ikke bare af princip afviser muligheden

”

Glostrup Apotek fremstiller både olier og kapsler
med cannabisholdige stoffer. Medicinen indeholder
både det euforiserende stof THC og CBD, der ikke
virker euforiserende.
Begge stoffer kan i den rette dosis dæmpe kramper,
spasmer, kvalme og smerter.
(Kilde: Glostrup Apotek)

for cannabis-medicin, men tager fagligt stilling til,
om cannabis kunne være relevant for vedkommendes patient. Men jeg forstår fuldt ud, at lægen skal
sikre, at fagligheden er med,” siger han og tilføjer,
at han oplever en stigende efterspørgsel efter cannabis-medicin blandt læger.

Stolte medarbejdere
Glostrup Apoteks produktionsafdeling består af 25
medarbejdere. De har vænnet sig til mediernes lin-

Der har vist sig at være et behov for skræddersyede løsninger til

nogle patienter. Vi ønsker ikke at skabe et behov, men vi ønsker at
finde løsninger på de behov, som læger, tandlæger og dyrlæger har for
magistrelle lægemidler.”
Kristian Østergaard Nielsen, apoteker
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ser i produktionslokalerne. Mens jeg bliver vist
rundt af Kristian Østergaard Nielsen, spørger flere
medarbejdere mig kækt: ”Nå, hvilket medie er du så
fra?”
Ifølge apotekeren har medarbejderne været positive overfor den opmærksomhed, der har været rettet
mod apoteket, efter de er begyndt at fremstille cannabis-medicin.
Han fortæller om en episode, dagen efter DR’s tvudsendelse med Søs Egelind om cannabis-medicin,
hvor en af hans medarbejdere på apoteket var i supermarkedet. Hun var en time om at købe to liter
mælk, fordi hun blev stoppet af flere borgere, der
genkendte hende fra apoteket.
”Mine medarbejdere er stolte over det arbejde, vi
udfører. De føler, de er med til at skrive historie,” siger han og fortsætter:
”Det er jo sjovt at arbejde et sted, hvor man har
modet og viljen til at gøre noget anderledes. I mange år har Glostrup Apotek haft den rolle, at vi gerne
vil være med til at tegne fremtiden. Vi har italesat
den profil både internt og eksternt. Det kommer også til udtryk i form af, hvem vi ansætter som medarbejdere. Vi vil skabe en arbejdsplads, hvor vi viser,
at vi vil gøre en forskel.”

Har bevist et behov
for magistrel produktion
Da den tidligere apoteker på Glostrup Apotek investerede i nye produktionslokaler i 1993, lød der
skeptiske kommentarer udefra som: ”Tør I virkelig
det? Magistrel produktion viser en nedadgående
kurve,” fortæller Kristian Østergaard Nielsen.
”Men vi har bevist det modsatte. Der har vist sig
at være et behov for skræddersyede løsninger til
nogle patienter. Vi ønsker ikke at skabe et behov,
men vi ønsker at finde løsninger på de behov, som
læger, tandlæger og dyrlæger har for magistrelle lægemidler.”
Man fornemmer apotekerens nordjyske beskedenhed, da jeg spørger ind til magistrel produktion i
fremtiden.
”Jeg tror ikke på, at vi har mindre magistrel produktion om 10 år. Tværtimod. Men det vil fortsat
udgøre en meget lille del af apotekssektoren. Måske
1-2 procent,” siger han og tilføjer med et skævt
smil, at han jo er jyde. n
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vitaminer…
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D3-vitamin, når solen skinner på
huden. Forskerne er derfor ikke
længere i tvivl, et ekstra tilskud er
nødvendigt, for at sikre kroppen
tilstrækkeligt med D3-vitamin.
Bidrager til normal funktion
af: Muskler, tænder/knogler,
kalk-niveau i blodet, optagelse af
kalk og fosfor, immunsystem og
celledeling. Vælg mellem 35 mcg
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ÆLDREVITAMINET B12
Med alderen svækkes optagelsen
af næringsstoffer gennem tarmen,
så det er vigtigt at indtage den rette
dosis vitamin B12. Fås nu også med
500 mcg pr. tablet. Bidrager bl.a. til at
vedligeholde en normal psykologisk
funktion og et normalt fungerende
nervesystem. Vælg mellem 125 mcg
og 500 mcg.
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STÆRKE KNOGLER
Naturligt Natto Vitamin K2 aktiverer proteinet osteocalcin, så den
kalk du får gennem kosten med
sikkerhed aflejres i knoglerne, hvor
den gør gavn ved bla. at fremme
en sund knoglemasse. Vælg mellem 45 mcg og 90 mcg.
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