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Forord

Et tilbageblik på 2018 er et tilbageblik på en overvældende kickstart for Cannabis Danmark.
Det kom bag på os, at vi skulle ende med at dække et stort og bredt behov for vidensdeling, information og rådgivning i Danmark samt i udlandet.
Cannabis Danmark blev etableret i 2017 med Søs Egelind i front for at fremme forskningen inden for medicinsk cannabis. Med vedtagelsen af Forsøgsordningen, som Cannabis
Danmark støtter op om, stod det hurtigt klart, at vi befandt os i en afgørende rolle med
efterspørgslen på information indenfor alle aspekter fra plante til patient.
I juni blev jeg ansat som sekr. leder med varetagelsen af interessen for medicinsk cannabis
i rammen fra ’plante til patient’ i Danmark og udbrede interessen for dansk produktion i
udlandet.
I august udvidede vi sekretariatet med en projektkoordinator inden for markedsføring og
administrative opgaver.
I årsrapporten kan du læse om de forskelligartede opgaver, vi har varetaget i 2018 og de
resultater, som vi har opnået. Jeg kan allerede nu røbe at opgavemængden siden årsskiftet ikke er blevet mindre og efterspørgslen fra udlandet er stærkt stigende.
I den forbindelse vil jeg knytte en kommentar til betydningen af Cannabis Danmarks unikke organisering og interessevaretagelse.
Det stod tidligt klart i 2017, at Cannabis Danmark skulle være en uafhængig forening for
lægeordineret medicinsk cannabis og kun med fokus på dette område.
Målet var at blive et foregangsland inden for forskning, ordination, produktion og forædling
af cannabis til medicinske formål.
Hvis vores ambitioner skulle indfries, måtte vi samarbejde på tværs af brancher/sektorer,
hvilket vores bestyrelse skulle afspejle i sin sammensætning. Således er bestyrelsen sammensat i dag og sådan skal den fortsat være i Cannabis Danmark.
Cannabis Danmarks organisering er også blevet bemærket i udlandet.
Fortællingen om hvordan og hvorfor vi er organiseret, som vi er, og den måde vi arbejder
på, gør ikke bare Forsøgsordningen, men også vores organisation interessant. Det betyder, at der nu er åbnet et vindue for at gøre vores indflydelse gældende på europæisk plan
til fordel for dansk produktion og forskning.
Cannabis Danmark har i 2018 udviklet sig til mere end en forening med afgrænset varetagelse af interesser, vi er blevet en central institution i Danmark. Det afspejler vi nu med
undertitlen ’Det Nationale Videnscenter for Medicinsk Cannabis’.

Rikke Jakobsen, Sekr. leder Cannabis Danmark
.
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Bestyrelsen og vores formål

Cannabis Danmarks formål:
A.

Indsamle og støtte forskningsresultater og evidens i Danmark og internationalt

B.

Indsamle og dele information om cannabis til medicinsk brug til borgere,
politikere, erhvervsliv og sundhedsvæsen

C.

Støtte innovation og udvikling af erhvervsaktiviteter med cannabis til medicinsk formål

D.

Indsamle og uddele støtte til økonomisk trængte patienter.

Bestyrelsen
Vi vil gerne rette en tak til bestyrelsen for deres arbejde i 2018.
Især vil vi fra sekretariatets side fremhæve Søs Egelind, som utrætteligt advokerer for os
og cannabis til medicinsk brug i alle sine interviews og ved sine foredrag rundt i Danmark.
Hun har blandt andet fortalt om os i ’Psykologi’ i november og i ’Naturli’’ i september 2018.
Også Claus Bindslev og Torben Lippert har gjort et stort arbejde ved at bruge deres store
netværk og kompetencer inden for hvert deres felt, Claus med løbende sparring og Torben
med sit kendskab til producenternes vilkår.
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Opnåede resultater 2018

Vores indsats på forskningsområdet:
•

Vi deltager i en række møder/netværksmøder. Bl.a. har vi siddet i følgegruppen til uddeling af forskningsmidler i forhold til Forsøgsordningen.

•

Vi udøver funding og samler donationer til forskningen herhjemme, som tilgår
på en lukket konto med kun det ene formål.

•

Vi er på relevante konferencer og danner de nødvendige netværk på området.
Det drejer sig om PR og investering i Danmark samt mulig forskningssamarbejde bl.a. bruger vi tid på information om den danske forskning.

•

Vi har opbygget et godt samarbejde det nyligt dannede Klinisk Cannabis Forum for danske forskere, som kommer til at agere som medical advice board
for os på længere sigt.

•

Vi har opbygget et professionelt netværk inden for de europæiske grænser.
Det skal bruges til at gøre opmærksom på nødvendigheden af mere forskning
i medicinsk cannabis – målet er en støtte fra EU og gerne med en dansk førerrolle.
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Opnåede resultater 2018

Vores indsats på informationsområdet:
•

Vi indsamler viden fra udlandet, danske producenter og patienter med videreformidling til relevante aktører fx. myndigheder, læger, organisationer og andre
interessenter.

•

Vi videreformidler viden omkring medicinsk cannabis, lovgivningen i Danmark
og resten af verden til relevante aktører bl.a. via nyhedsbreve, hjemmeside,
sociale medier, foredrag, personlig rådgivning og netværksmøder.

•

Vi får flere henvendelser om måneden fra dansk og udenlandsk presse og har
bl.a. haft stort interview i Health Europe og MJBizz Daily. Sidstnævnte er gengivet i medier over hele verden.

•

Vores nyhedsbreve, som er blevet udsendt fem gange i 2018 havde alle en
åbningsrate på over 50%.

•

Vi har knap 8.600 følgere på vores Facebook-side, hvor vi minimum en gang
om ugen lægger nye historier op.

•

Vi bliver set på som en central informations- og rådgivningskanal i Danmark og
udlandet bl.a. betjener vi pressen i forhold til baggrundsviden og kontakter.

•

Vi har deltaget i samtlige høringer om forsøgsordningen i Folketinget.

•

Vi hjælper løbende studerende med deres opgaver inden for medicinsk cannabis hvad enten det omhandler sundhed, produktion eller økonomi.

•

I 2018 hjalp vi over 40 studerende i spektret fra folkeskole til ph.d. projekter.

•

Vi bruger meget tid på at få patienter fra det ulovlige til lovlige marked og taler
med ulovlige sælgere for at de opgive deres illegale erhverv.

•

Vi har lavet trykte informationsfoldere på dansk og engelsk (se næste side).

Foredrag
•

Vi står til rådighed for enhver organisation, institut, fond eller institution i forhold til rådgivning eller netværk. Bl.a. afholder vi gratis foredrag for uddannelsesnetværk- og institutioner.

•

Vi har afholdt to gratis foredrag for vores medlemmer i 2018 og afholder i gennemsnit to foredrag om måneden. Vi har blandt andet holdt for Apotekerforeningen, Hjerneskadeforeningen og SIND.

’Det var et både inspirerende og tankevækkende foredrag med efterfølgende
lang og god debat, som Rikke stod for.’ SIND, Hjørring
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Opnåede resultater 2018
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Opnåede resultater 2018

Samarbejde
Vi har opbygget et godt samarbejde med både Sundheds- og Udenrigsministeriet.
Samarbejdet med Sundhedsministeriet har bl.a. udmøntet sig i en fælles konference
om forsøgsordningen og Udenrigsministeriet med en Europæisk konference i samarbejde med MJBizCon. Begge konferencer er afholdt i 2019.
Vi vil gerne sige tak for et forrygende 2018 til alle vores samarbejdspartnere. Samarbejde er en hjørnesten for at fremme området medicinsk cannabis om det er vores
virksomhedspartnere, ministerier, ministre, politikere, forskere, kommuner, patientorganisationer og helt ned til den enkelte patient.

Vores indsats på erhvervsområdet:
• Vi afholder partnerskabsmøder min. fire gange årligt med vores virksomhedspartnere og rådgiver sågar danske aktieanalytikere, advokater og fonde. Desuden er
vi en del af flere internationale netværk bl.a. det europæiske Prohibition Partners.
• Vi har haft ca. 15 fysiske møder i Danmark eller udlandet med potentielle investorer, hvoraf tre producenter er i gang i Danmark. Derudover har vi rådgivet udenlandske investorer/partnere om deres indgang til Danmark.
• Vi oplever stor international opmærksomhed, når vi er i udlandet og en interesse
for de danske forhold og produkter, der endnu ikke er på markedet.
• Vi sætter gang i den internationale opmærksomhed og vil præge den internationale dagsorden. Vi er i gang med at placere Danmark som en helt central spiller
både på europæisk og globalt plan.
• Vi har oprettet en LinkedIn side for Cannabis Danmark, hvor vi videreformidler
viden samt opbygger dansk og internationalt netværk.
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www.cannabisdanmark.dk

I 2018 har vi udbygget vores hjemmeside markant, så der nu ligger masser af relevant information til både fagfolk, patienter og virksomheder fra indland og udland.
På hjemmesiden kan man blandt meget andet finde:
•

Vejledninger til læger med kilder

•

Information om det endocannabinoide system

•

En trin-for-trin guide til patienter, der ønsker at få udskrevet cannabis på recept

•

Information om igangværende dansk forskning

•

Videomateriale fra oplæg på konferencer, tekstet på dansk

•

Nyheder og arrangementer

•

Information til virksomheder om produktion og regler

•

En engelsk version af hele hjemmesiden
Vi har omkring 200 unikke brugere pr. måned (over 17.000
sidevisninger i 2018 fordelt på 5.200 brugere) og får en stor
del af vores trafik fra de sociale medier.
Direkte

Organisk
søgning

Sociale
medier

Nogle af de mest populære sider på dansk er Patient Advisory Board, Patient lovgivning og Patient - trin for trin. Derudover naturligvis vores kontaktside og siden med information om bestyrelsen.
Flere af vores nyheder er desuden på top 10, blandt andet
udgivelsen af en ny rapport om interaktioner.

På den engelske del er artiklen om The Endocannabinoid System den mest populære,
skarp fulgt af Licensed Companies, Board, Our Goals og Licensed Companies.
Selv om der ikke er nær så mange besøgende på de engelske sider, får vi ofte henvendelser fra udlandet, hvilket tyder på, at trafikken på sitet i højere grad end de danske sider
omsættes til direkte kontakt med sekretariatet.
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Konferencer og arrangementer

Folkemødet 2018
På Folkemødet på Bornholm i juni deltog vi med
medvirken fra bestyrelsesmedlem Søs Egelind i fire
paneldebatter, bl.a. med
Lægemiddelstyrelsen, Lægeforeningen og politikere.
Desuden deltog sekretariatsleder Rikke Jakobsen i
et stort debatmøde i Sundhedsteltet.

Årsmøde 2018 med tale af Sundhedsministeren
Børns Vilkårs lokaler dannede rammerne om Cannabis Danmarks første årsmøde i maj 2018. Et velbesøgt årsmøde, hvor
der udover medlemmer også deltog patientorganisationer, forskere, producenter og andre interessegrupper.
En veloplagt sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), kom forbi
og leverede en optimistisk og klar tale for forsøgsordningen med
medicinsk cannabis.
Der blev desuden leveret indlæg af stifter og best. medlem Søs
Egelind, sundhedsordfører fra Liberal Alliance May-Britt Kattrup,
Formand for bestyrelsen Per Falholt og de 2 næstformænd Lars
Hvidtfelt og Claus Bindslev.
Cannabis Danmarks årsmøde var også startskuddet til etableringen af et reelt sekretariat.
Cannabis Danmarks patient advisory board, der rådgiver både
sekretariatet og bestyrelsen, sluttede årsmødet med uddelingen
af den årlige patientdonation. Cancerramte Rikke Frederiksen
modtog en donation til køb af en vaporizer.
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Konferencer og arrangementer

WHINN
WHINN-konference i Odense for sundhedsfagligt personale, havde i år et helt ’spor’ med
medicinsk cannabis.
Ud over Cannabis Danmark deltog en række spændende oplægsholdere bl.a. smertespecialist Mark Ware fra Canada, som i flere år har beskæftiget sig med medicinsk cannabis.
Derudover var der interessante indlæg fra Rime El-Houri, som forsker i multicannabinoider
og terpener samt Janne Kudsk-Klitgaard, som forsker i antibakterielle midler kombineret
med CBD, som giver det bedste outcome i bekæmpelse af MRSA.
Medicinsk cannabis er blevet et af Odense Kommunes nye fokusområder, og derfor var
Invest in Odense primus motor for at få dette ’spor’ op at stå på WHINN. Alle præsentationer kan findes på www.investinodense.dk.
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Konferencer og arrangementer

Cannabis Danmark bruger midlerne med omhu – Cost-benefit case
Cannabis Danmark deltager på de medicinske cannabiskonferencer, som giver mening, og hvor vi vurderer, at vi får mest hjem til vores medlemmer og stakeholders.
Således deltager vi både på konferencer, som har et erhvervsmæssigt sigte og på
konferencer, der giver de nyeste input fra forskningen.
I oktober 2018 deltog vi således i den israelske konference CannX, som primært har
et forskningsoplysende sigte.

’Det lykkedes mig på den tre dage lange rejse at afvikle seks møder med forskellige
potentielle investorer og udenlandsk netværk, overvære adskillige forskningsoplæg
og samtidig optage fire videoer med det mest spændende forskningsindhold.
Dem har vi efterfølgende redigeret, tekstet til dansk og offentliggjort på vores hjemmeside samt de sociale medier.
Det er effektiv udnyttelse af både tid og medlemmernes midler. Optimal synergiudnyttelse af vores arbejdskapacitet er en indgroet arbejdsfilosofi, vi har i Cannabis
Danmark’
Rikke Jakobsen, sekr. leder, Cannabis Danmark
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Konferencer og arrangementer

MJBIzCon i Las Vegas
Cannabis Danmark deltog i november sammen med Udenrigsministeriet i verdens største
cannabismesse i Las Vegas. Over 30.000 deltog.
Konferencen gav et givtigt indblik i, hvor ’forretningen’ cannabis står lige nu og hvor den
er på vej hen, hvordan det går inden for udviklingen i produktionen, forædlingen og forskningen i dyrkningen af cannabis.
Ud over vi igen slog et slag for dansk produceret cannabis (Danmark blev nævnt i flere
oplæg) oplevede vi vigtigheden af formidlingen af viden på tværs af sektorer.
Det er vigtigt at have den viden og viden om tekniske standarder, når man har at gøre med
produkter, der skal bruges medicinsk.
Vi deltog desuden i flere vigtige møder og fik aftaler med hjem blandt andet om muligheden for en MJBizCon i København, som blev en realitet i maj 2019.
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Spørgeskemaundersøgelser

Spørgeskema til medlemmer
I efteråret 2018 foretog vi en spørgeskemaundersøgelse blandt vores medlemmer om
blandt andet anskaffelse af cannabis til medicinsk brug.
Det viste sig, at knap 80% af medlemmerne havde været nødt til at anskaffe deres cannabis på illegal vis, da de ikke kunne få en recept fra deres læge. Vi spurgte også ind til, hvad
de havde fået deres cannabis for, hvoraf hoveddelen var for smerter.
Her er et udpluk af svarene:

Rundringning til læger
Ovenstående tal giver god mening, når man ser på resultatet af en rundringning, vi foretog
til alle neurologer og reumatologer i Danmark. Derudover har vi kontaktet alle hospitaler
med smerteklinikker for at kortlægge ordinationsmønstret. Kun ganske få læger og hospitaler tilkendegav, at de udskrev cannabis til medicinsk brug.
Enkelte ønskede endog ikke svare på spørgsmålet.
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Spørgeskemaundersøgelser

Spørgeskema til klinikker
Vi har derudover foretaget spørgeskemeundersøgelse blandt 19 udvalgte offentlige hospitaler og smerteklinikker for at kortlægge omfanget af ordination, hvoraf seks svarede.
Vi spurgte om følgende:
1. Hvor mange henvendelser får I (ca.) om ordination af medicinsk cannabis om måneden?
2. Ordinerer I cannabis i et eller andet omfang?
3. Hvis nej: Tager I samtalen med patienten eller afviser man på forhånd?
4. Hvis ja: Ordinerer I gennem forsøgsordningen eller den magistrelle ordning?
5. Hvor mange pct. (ca.) af de patienter, der ønsker cannabis, ordinerer I til?
6. Hvilke redskaber mangler I i forhold til ordination af cannabis? (uanset om I ordinerer
i dag eller ej)
I forhold til udskrivningen af recepter, svarede 50% ’ja’ og 50% svarede ’nej’. Der blev ordineret til neuropatiske smerter og til cancerpatienter med kvalme og madlede. 2/3 dele
blev udskrevet gennem forsøgsordningen og 1/3 del gennem den magistrelle ordning.
Blandt klinikkerne var der stor spredning i andelen af patienter, som opnåede cannabis
på recept, nemlig fra 10% til 75% og antallet af henvendelser fra patienter lå på 5-20 om
måneden, formentligt afhængigt af størrelsen af klinikken.
Svarene på, hvorfor man ikke udskriver medicinsk cannabis giver en indikation på, at der kan være
brug for mere information og forskning:
•

Vi mangler overordnet dokumentation for effekt

•

Evidens

•

Reel viden, opsamling af erfaringer, at lægerne ikke er de jurdisk ansvarligt

•

Evidens og kliniske retningslinjer

•

Videnskabelig dokumentation
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Patient Advisory Board

I 2018 oprettede Cannabis Danmark et Patient Advisory Board, som fik til opgave at rådgive sekretariatet og bestyrelsen.
Patient Advisory Boardet tager sig af alle medlemsanliggender, der har at gøre med medicinsk cannabis, som ligger inden for lovens rammer. Det kan eksempelvis være rådgivning
omkring henvendelse til en egen læge, bisidderordning og juridisk hjælp.
Patient Advisory Boardet består af ildsjæle, som er patienter, pårørende og/eller er udpeget af patientorganisationer.
I 2018 har vi haft over 80 henvendelser fra patienter og pårørende, som v i har hjulpet med
alt lige fra spørgsmål om produkterne indeholdt hampfrø til desperate terminalpatinter,
som er ’fanget’ i systemet.
Hvert år uddeler Patient Advisory Bordet også donationer til trængende medlemmer, som
en vigtig del af Cannabis Danmarks værdigrundlag. Donationerne er en del af de sponsorater som Cannabis Danmark opnår blandt virksomhedspartnerne.
Marianne Højgaard Jensen er bindeleddet mellem sekretariatet og Advisory Boardet og er
den der tager de direkte telefonsamtaler med patienterne:

Det er mit overordnede indtryk, når patienter og pårørende henvender sig til os, at det er
efter nøje gennemtænkte overvejelser. Det er folk, som allerede har haft en åben og ærlig
dialog i familien og som oftest også har drøftet emnet med sundhedsfaglige personer.
De henvendelser, vi får, er fornuftige og realistiske i forhold til Forsøgsordningen og opnåelse af recept. Vi hjælper dem med at få ’den gode samtale’ med lægen bl.a. via vores
bisidderordning. Vi har haft god succes med netop patient-læge-dialogen, som har resulteret i recept på medicinsk cannabis.
Jeg vil gerne rose de patienter og pårørende, som kommer til os. Det er tydeligt, at de er
ansvarlige og har tænkt sig om. Og det er vores håb, at vi i fremtiden kan hjælpe endnu
flere med information og vejledning både via hjemmeside og telefonisk, så langt flere kan
opnå ’den gode samtale’ , som er et utroligt vigtig skridt på vej i ordinationen af medicinsk
cannabis.

Julie Eid
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Maj-Britt Sanders

Patient Advisory Board

I 2018 bestod Cannabis Danmarks Patient Advisory Board af:

Julie Eid
Mor til ‘Miv’, der desværre måtte bukke under for cancer. Det efterlod en stor indsamling,
som skulle have været brugt til eksperthjælp i udlandet. Komiteen bag indsamlingen –
’Mivs soldater’, besluttede at donere en del af indsamlingen, 130.000 kr., til forskning i
cannabis til børn med cancer. Disse midler står på en lukket konto og venter på en forskningsprotokol og medfinansiering.

Martin Mogensen
Lider af den invaliderende sygdom dystoni. Har igennem flere år forsøgt at opnå lægeordineret cannabis for afhjælpning af sin sygdom. Det ligger Martin meget på sinde at få oplyst
og uddanne danske læger til at være langt mere åbne over for ordination af cannabis.

Maj-Britt Sanders
Mor til et epilepsibarn og administrator af Foreningen Epilepsihjørnet. Kæmper for lægeordineret cannabis til epilepsibørn, så forældre ikke skal ty til det illegale marked med
ukontrolleret cannabis, når konventionel behandling ikke virker.

Marianne Højgaard Jensen
Medlem for sekretariatet. Står den primære patientkontakt og videreformidlingen heraf.
Hun er også den, som har den daglige kontakt med advisory boardet. Har i mange år arbejdet for lovliggørelsen af cannabis til medicinsk brug, hjulpet patienter som sidder fast i
systemet og har skabt sig et stort internationalt patientnetværk inden for primært børneområdet og cannabis. Er selv patient og har anvendt cannabis i 11 år.

I 2019 er boardet blevet udvidet med Birgit Mejnert, som har personlig erfaring med medicinsk cannabis, Ole Corneliussen fra Gigtforeningen, Lars Christensen fra VeteranAlliancen samt Rei N. McKay Mansa, som er patient.

Marianne Højgaard Jensen

Martin Mogensen
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Cannabis Danmark i medierne

Søs Egelind i Naturli’
Vores bestyrelsesmedlem Søs Egelind slog
et slag for sagen i et stort interview i magasinet ’Naturli’ i september.
I interviewet fortæller hun blandt andet om
sit arbejde i Cannabis Danmark.
Hun fremhæver både vigtigheden af at have
en god dialog med lægerne og at få patienterne over på det lovlige marked, fremfor at
gå til ’skruppelløse folk på det sorte marked.’
Artiklen i sin helhed kan læses på:
www.naturli.dk

Ritt Bjerregaard og Ellen Trane Nørby i Alt for Damerne
I et fælles interview fortæller Riit Bjerregaard og Sundhedsminister Ellen Trane
Nørby om deres kamp for medicinsk cannabis.
Fokus i denne artikel er naturligt nok hovedsageligt på forsøgsordningen, men
Cannabis Danmark bliver også omtalt flere
gange i artiklen, når Ritt har ordet.
Artiklen kan læses på: www.alt.dk

Cannabis Danmark på TV2 Fyn
Rikke Jakobsen blev interviewet på
TV2 Fyn om medicinsk cannabis i forbindelse med opstarten af forsøgsordningen.
Her blev der blandt andet talt om smertelindring hos sclerosepatienter.
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Cannabis Danmark i medierne

Hampfrø er ikke cannabis
Vi var med til at få fjernet ulovlig
markedsføring af indhold af cannabis.
Da ovenstående annonce kom
frem, advarede vi mod denne
slags produkter på vores Facebook-side.
Vi blev interviewet og citeret i Jydske Vestkysten i oktober. Som følge heraf var firmaet tvunget til at
ændre deres markedsføring.
Artiklen kan findes på www.jv.dk

Cannabis Danmark i internationalt magasin
Det internationale magasin Health Europa udgav en artikel om Cannabis Danmark med
et interview med Rikke Jakobsen om medicinsk cannabis og potentialet.
Artiklen blev både postet online og i Issue 7 af Health Europa Quarterly, som udkom i
november 2018.
Den kan læses på www.healtheuropa.eu
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Internationalt

Besøg fra Irland
I november 2018 var vi vært for det irske Sundhedsministerium. Vi arrangerede deres møder
og besøg hos både Aurora Nordic og Spectrum
Cannabis’ (nu Spectrum Therapeutics) faciliteter,
kørte dem dertil og sørgede for, at der efterfølgende blev fulgt op på nogle af deres udfordringer
i Irland.
En af de besøgende, Maria Egan sendte os efterfølgende kæmpe ros, som vi tillader os at citere
fra.

’Your hospitality during our visit was exceptional
and your guidance and introductions to the companies was immensely helpful and informative. I
would like to sincerely thank you this on behalf of
myself and my colleagues Randall and Eamonn.
The kindness and openness that was shown to us throughout our visit left us with a very
positive impression of Denmark and the Danish people. The efforts that are going into the
Danish medical cannabis access programme by all those we encountered, for the benefit
of Danish patients was inspiring, and we very much hope to reach a similar position for
patients in Ireland as soon as we possibly can.’
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Cannabis Danmark som interesseorganisation

Patienter og pårørende
Vi er interesserede i at hjælpe patienter til lovlig ordination af medicinsk cannabis og dele
den viden, vi har på området. Cannabis Danmark er ikke en patientorganisation. Viden om
de mange forskellige sygdomme ligger hos patientorganisationerne, som vi gerne samarbejder med. For Cannabis Danmark er det afgørende at få syge fra det illegale marked
over på lovlig ordination, at gøre reel information om medicinsk cannabis tilgængelig, rette
op på misinformation, og at patienterne kan få en god samtale med deres læge om medicinsk cannabis.

Producenter og sideindustri til produktionen
Vi fremmer kendskabet til medicinsk cannabis, dets indholdsstoffer, anvendelsen heraf og
forskning. Vi er derfor ikke en brancheorganisation for industrien. Men vi mener, at det er
nødvendigt at samarbejde med industrien og øge kendskabet til dansk produktion over for
omverdenen. Vores ambition er, at Danmark bliver bedst og størst i Europa inden for produktion, forskning og ordination med cannabis i så høj kvalitet som muligt til langt lavere
priser for patienterne, end vi ser i dag.

Læger og forskere
Vi formidler viden og netværk, faciliterer uddannelse og forskningsmidler for at udbrede
kendskab og evidens til fordel for medicinsk cannabis. Læger og forskere er nøglepersoner i at udbrede og udvikle cannabis til et afgørende medicinsk redskab til gavn for patienterne i fremtiden. Det kræver information, forskning og uddannelse. Cannabis Danmark vil
trinvist hjælpe med at facilitere i samarbejde med de sundhedsfaglige netværk, foreninger,
institutioner og organisationer, som ønsker det.

Myndigheder og lovgivere
Cannabis Danmarks kontaktflade er stor både nationalt og internationalt. Derfor har vi et
godt overblik over både situationen nu blandt stakeholders, og hvordan vi kommer videre
ad den vej, der både skal hjælpe patienter herhjemme og få Danmark i førerposition i Europa - både inden for produktion, forskning og ordination. Heldigvis er der en unik samlet
stor politisk velvilje for at fremme medicinsk cannabis, og vi har derfor et godt samarbejde
med både myndigheder, regering og politiske partier. Vi står altid til rådighed for hjælp.
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Fremtiden...

Oftest bliver jeg stillet spørgsmålet: Hvordan ser det det ud for medicinsk cannabis om 5
eller 10 år?
Den stående joker er: Hvordan skal jeg kunne se bare 1 år frem, når det er svært at forudse de næste 2 timer?
Det er en branche og et område, der er konstant i proces. Alle skal lære, mens de handler
- om det er industrien, myndigheder, læger, forskere eller patienter.
Rundt om i verden stiger antallet af lande, som godkender medicinsk cannabis og mange
gange går det så hurtigt, at ordentlige standarder og reguleringer har svært ved at følge med.
Selvom mange herhjemme ’piver’ over, at vi ikke har en optimal ordning, så er den og
vores læringsproces og lovgivningsmæssige justeringer til en, forhåbentlig, permanent
ordning tilrettelagt langt bedre, end vi ser i de fleste andre lande.
Det skyldes ikke bare, at vi har en relativ god forsøgsordning, det skyldes i høj grad også
Danmarks generelle gode erhvervs- og beskæftigelsesklima, ubureaukratiske kommunikationsformer og evnen til at samarbejde. Det er blevet bemærket i udlandet, og den
generelle opfattelse i udlandet er nu, at Danmark kan blive førende i Europa inden for produktion, forskning og ordination.
Det er netop Cannabis Danmarks mål, og vi arbejder hårdt på at blive ved med at skubbe
til processen både herhjemme og i udlandet. Forudsætningen er en kraftig udvidelse af
sekretariatet inden 2020.
Vi har en del projekter, som skal gavne forskningen og ordinationen herhjemme. Vi skal
have udvidet vores patientvaretagelse, så vi får endnu flere fra det illegale marked til legal
ordination. Vi skal have flere kræfter til at overdøve det kæmpe marked for ulovligt salg af
bl.a. CBD-olier med reel information om medicinsk cannabis. Sideløbende skal vi bruge
endnu mere tid på at varetage danske interesser i udlandet ved at gøre vores indflydelse
gældende bl.a. i EU-regi, i forhold til eksport, investeringer i Danmark samt formidle fondsmidler og samarbejde omkring forskning.
Cannabis Danmark er blevet et kendt ansigt i udlandet og det skal vi kapitalisere på i 2019
og de kommende år.
Rikke Jakobsen, Sekretariatsleder, Cannabis Danmark
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Vores virksomhedspartnere og donationer

Cannabis Danmark er en uafhængig forening og interesseorganisation, der arbejder i rammen fra plante til patient.
Vi har vores udgangspunkt i patientens mulighed for at opnå legal ordineret medicinsk
cannabis i høj kvalitet til en fair pris. Det kræver gode muligheder for forskning, undervisning og information samt gode betingelser for legal produktion i Danmark og distribution
til resten af verden. Alt dette arbejder Cannabis Danmark for.
Vi vil gerne sige tak til både vores knap 400 medlemmer og virksomhedspartnere for at
være midlet til at kunne udføre vores arbejde.

Vi modtager med stor glæde donationer og indgår også
gerne aftaler, hvor virksomheder giver en procentdel af et
salg til Cannabis Danmark.
Sådan en aftale har vi med designer Kirsten Kytner fra Viborg, som har designet en kollektion til kvinder og mænd
i et flot tryk af hampblade.
Hun giver 15% af salget direkte til en lukket forskningskonto hos Cannabis Danmark.
Tak til Kirsten for støtten.

Billedet: Rikke Jakobsen (til venstre) iført kjolen samt Heidi Ziegler
Bruun fra MedCan Pharma.
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Cannabis Danmark
Bygmestervej 57, 1. sal • 2400 København NV
info@cannabisdanmark.dk • www.cannabisdanmark.dk
Alle donationer/arv modtages med taknemmelighed
Mobile pay: 25671 • Kontonr. 7312 0001023367

