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Spectrum Cannabis får tilladelse til at producere medicinsk cannabis
Som den første danske virksomhed har Spectrum Cannabis i Odense fået Lægemiddelstyrelsens
tilladelse til at producere medicinske cannabis-produkter. Dermed er danskerne kommet et stort
skridt tættere på at kunne købe danskproduceret medicinsk cannabis.
Nu må Spectrum Cannabis producere medicinsk cannabis med henblik på salg og eksport. Det er
netop blevet en realitet, efter at de har modtaget Lægemiddelstyrelsens godkendelse til fremstilling
af cannabisbulk og cannabismellemprodukter. Dermed er de første danskproducerede medicinske
cannabis-produkter under den danske forsøgsordning kommet tættere på at være en realitet
Lægemiddelstyrelsens blåstempling af produktionsfaciliteterne hos Spectrum Cannabis gælder
drivhusene, hvor planterne dyrkes, og den produktionsfacilitet, som skal bruges til
videreforarbejdning, indtil den store post harvest-bygning står færdig senere på året.
Med godkendelsen har Spectrum Cannabis taget et kæmpe skridt i bestræbelserne på at producere
medicinsk cannabis til de danske patienter, hvilket hele tiden har været målet med den danske
forsøgsordning.
”Det er en meget stor dag. En milepæl. Ikke kun for Spectrum Cannabis, men også for alle danskere,
der ønsker at bruge medicinsk cannabis. Det betyder nemlig, at vi nu for alvor går i gang med at
videreforarbejde cannabisplanterne til egentlige medicinske cannabis-produkter,” siger Morten
Snede, direktør hos Spectrum Cannabis Danmark, og tilføjer:
”Et af målene med den danske forsøgsordning har været at sikre danskproduceret medicinsk
cannabis til danske patienter, så det her løfter også forsøgsordningen til næste niveau.”
En nødvendig godkendelsesprocedure
Spectrum-direktøren fortæller, at man i den Odense-baserede virksomhed har arbejdet intenst på
at få godkendelsen i halvandet år.

”Det har været en kæmpe opgave, men det her viser, at det rent faktisk kan lade sig gøre at få
tilladelse til også at fremstille egentlige medicinske cannabis-produkter. Vi har hele vejen igennem
haft en god dialog med Lægemiddelstyrelsen, og så har vi fastholdt vores fokus på, at Spectrum
Cannabis er en life science-virksomhed. Jeg tror, at det er det, der belønner sig nu,” siger Morten
Snede og tilføjer:
”Jeg tror, at nogle betragter godkendelsesproceduren som besværlig, men for os er det naturligt, at
der er så meget fokus på kvalitet og patienternes sikkerhed. Vi har absolut ingen ønsker om at
sende produkter i handlen, før vi er helt sikre på, at de lever op til alle krav, og derfor er vi
selvfølgelig glade for, at det nu er lykkedes os at få godkendelsen.”
Produkter på hylden til efteråret
Den danske forsøgsordning med medicinsk cannabis trådte i kraft 1. januar 2018. Siden har 24
producenter fået en dyrkningstilladelse under udviklingsordningen, som giver tilladelse til, at man
må dyrke cannabis med henblik på at udvikle medicinsk cannabis, men hvor den cannabis, der
dyrkes, skal destrueres og altså ikke må sælges.
Med dagens godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen træder Spectrum Cannabis som de første ind i
næste fase, hvor cannabisblomsterne må dyrkes og videreforarbejdes til medicinske produkter med
henblik på salg i Danmark såvel som til eksport. Nu skal Spectrum Cannabis over den næste periode
bevise, at de kan producere produkter, der lever op til Lægemiddelstyrelsens krav.
”I næsten et år har vi øvet os på at producere cannabisplanter af ensartet, høj kvalitet, som vi så har
destrueret. Nu kan vi endelig gå i gang med at videreforarbejde cannabisplantens blomster og
producere medicinsk cannabis til danskerne og til eksport,” siger Morten Snede og tilføjer, at de
færdige produkter også skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen, inden de må komme i handlen:
”Nu begynder vi at sætte de stiklinger, der skal ende som medicinsk cannabis, og hvis alt udvikler
sig, som vi tror og håber på, kan vi have produkter klar til de danske patienter i løbet af efteråret.”
Med udgangen af april var der udskrevet 2.104 recepter på medicinsk cannabis, og der har igennem
forsøgsordningen været en månedlig vækst på små otte procent.
For mere information, kontakt:
Morten Snede, direktør, Spectrum Cannabis Danmark, tlf. 2018 3774
Om Spectrum Cannabis:
Spectrum Cannabis har filialer i hele verden og er et datterselskab af verdens største medicinske
cannabisproducent, Canopy Growth Corporation, der har hovedkontor i Canada. Spectrum
Cannabis Danmark har hovedkontor på havnen i Odense og produktions- og dyrkningsfaciliteter i
Odense N. Spectrum Cannabis producerer medicinsk cannabis og har særligt fokus på evidens,
kvalitet og sikkerhed. Virksomheden investerer løbende i forskning og arbejder med godkendte,
kvalitetssikrede præparater fremstillet under forhold kontrolleret og godkendt af
Lægemiddelstyrelsen.

