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Forord
2019 blev et travlt år for Cannabis Danmark
efter et 2018, hvor Cannabis Danmark havde
fokus på forsøgsordning og de mange aktører.
Cannabis Danmark har været aktiv i mange
nationale og internationale netværk for at
fremme medicinsk cannabis og en potentiel
dansk nøglerolle.
Men frem for alt, så har vi arbejdet hårdt for, at
fokusere endnu mere på vores strategi i 2019
med, at være en organisation for patienterne
både for at udvikle området, hjælpe patienter
over på legal ordineret cannabis og stået vagt
om patienterne i forhold til forsøgsordningen.
En af de udfordringer Cannabis Danmark
stod med i 2019 var suspensionen af udvalgte olieprodukter. I sommeren 2019, oplevede
mange af vores medlemmer et pludselig stop
i forsyningen af deres daglige medicin, da 3
produkter blev suspenderet. Medicin som
umiddelbart ikke kunne erstattes pga den
unikke sammensætning af indholdsstoffer.
Sammen med meget høje priser på medicinsk cannabis kan vi, med de seneste opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsen, se, at 2019
gav et stort tilbageslag i antallet af patienter
på forsøgsordningen - fra knap 1.100 til godt
300 patienter da året var omme.
Vi er glade for at sundhedsministeren vil undersøge en forlængelse af ordningen. Vi har
dog et ønske om, at den også justeres, så
patienterne oplever en lavere pris, leveringssikkerhed, øget tilgængelig ordination og en
større variation af produkter.

Tillige mener vi, at ordningen skal justeres ind
på et spor, hvor ministeren og forligspartierne
allerede nu skal tage stilling til en permanent
ordning, så vi kan agere langsigtet og ikke
midlertidigt.
Cannabis Danmark har derfor arbejdet med
fremtidige strategier og mål for medicinsk
cannabis i Danmark. Foreningens strategier
og konkrete forslag er løbende givet videre til
ministeriet, ministeren og Folketingets sundhedsudvalg gennem hele året.
Cannabis Danmark har haft et overordentlig
travlt år, hvor vores økonomiske ressourcer
ikke har kunnet stå mål med de arbejdsopgaver, som vi har haft. Årsagen til årets negative resultat er desuden en konsekvens af
foreningens strategi og yderligere fokus på
patienter og dermed manglende indtægter
fra producenter.
Vores travle år kan ses afspejlet i årsregnskabet. Bestyrelsen har indsat en ’rettidig omhu’
og derfor forventer vi, at 2020-regnskabet, på
trods af igangværende covid-19 krise, vil vise
et 0 resultat.
Det vi ved er, at der mere end nogensinde er
brug for Cannabis Danmark som uafhængig
NGO. Derfor fortsætter vi arbejdet for at få
medicinsk cannabis i den rigtige retning for
patienterne og Danmark.
På vegne af sekretariatet og bestyrelsen.
Claus Bindslev, best. formand
Rikke Jakobsen, sekr. leder
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Året der gik med forsøgsordningen
– patienter, forskning og ordination
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•

Vi fik en ny Sundhedsminister, som lovede at forlænge forsøgsordningen.

•

Vi så en udvikling i antallet og bredden af forskningsprojekter,

•

Lægemiddelstyrelsen tiilkendegav, at det var sikkert
at udskrive medcinsk cannabis

•

Stort frafald af patienter i forsøgsordningen.

Ny regering - ny sundhedsminister
I 2019 fik vi et regeringsskifte og dermed en
ny sundhedsminister. Vi var alle spændte på,
hvorvidt den nye minister på området, Magnus Heunicke, ville fortsætte engagementet i
forsøgsordningen. Inden covid-19 krisen nåede vi at få et hint om, at man ønskede en
forlængelse af ordningen med min. to år.

CannTrust-sagen
I sommeren 2019 skete det, som ikke måtte
ske. De eneste olieprodukter på det danske
marked blev kaldt tilbage, fordi den canadiske leverandør havde dyrket under endnu
ikke godkendte forhold. Der var ingen sikkerhedsrisiko ved produkterne, men de udgik alligevel. I Cannabis Danmark kastede vi
solbriller og strandhåndklæder for at skaffe
information om sagens gang, så vi kunne få
fakta ud til vores medlemmer og følgere.

Flere nye forskningsprojekter
I det andet år i Forsøgsordningen kom der
gang i mere forskning. Vi kan blandt andet
nævne:
Marianne Uggen Rasmussen, ph.d., Frederiksberg Hospital, som undersøger om CBD
hjælper på søvn og inflammatoriske smerter
hos fibromyalgipatienter. Guldstandard projekt med lodtrækning og placebokontrol.

Carsten Hjorthøj, seniorforsker i Psykiatrisk
Center København m.fl.. Studie om effekt på
den indikation, som medicinsk cannabis er
udskrevet for.
Gitte Handberg, specialeansvarlig overlæge
på Smertecenter Syd Odense Universitetshospital m.fl. Case-kontrolstudie, der skal
indsamle data fra patientjournaler om effekt
af behandlingen med medicinsk cannabis.
Jens Søndergaard, forskningsleder, professor, ph.d. i klinisk farmakologi, praktiserende
læge ved Syddansk Universitet. Evaluering
af patienters behandling, brug og oplevede
effekt af medicinsk cannabis. Interviews og
registerbaserede udtræk.

Udviklingen i ordinationer
Desværre oplevede vi en kraftig nedgang i
ordinationerne i 2019. Det beror bl.a. på for
dyre produkter og 3 oliebaserede produkter,
som forsvandt ud af markedet.
Nogle af patienterne benyttede derefter muligheden for magistrel fremstillet cannabis.
Vi har stadigvæk en problematik i tilgængeligheden og muligheden for at finde en læge,
som vil ordinere medicinsk cannabis. Herunder en ulighed geografisk, hvor eksempelvis
Nordjylland er den region med færrest ordinationer.
Cannabis Danmark arbejder hver eneste
dag for øget tilgængelighed, lavere priser og
større produktvariation. Seneste tal på forsøgsordningens status ses her
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Cannabis Danmark i Danmark
Det har været et udfordrende år for medicinsk cannabis
i Danmark og for Cannabis Danmark, men der er også
lyspunkter.
Vi har har vi haft mange jern i ilden og samarbejdet med
en lang række interessenter i et bredt udvalg af fora.
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Betjening af journalister og studerende

Klinisk Cannabis Forum

Vi får ofte henvendelser fra danske journalister, der vil skrive om medicinsk cannabis,
og hver gang bliver de overraskede over, hvor
meget de ikke ved. Derudover har vi fået et
tocifret antal henvendelser fra elever og studerende fra 8. klasse til ph.d. niveau, og vi
prøver at hjælpe dem alle.

Klinisk Cannabis Forum, som er et forum for
alle forskere i medicinsk cannabis i Danmark.
Vi deltog i forummets weekendmøde, hvor vi
blev opdateret på, hvordan det skrider frem
med forskningen herhjemme. Det er naturligvis vigtigt for os at have et tæt samarbejde
med forskerne, da det er et af vores fokusområder.

Kampagner børn og cannabis

Foredrag

I efteråret startede vi kampagnen: Hvornår er
der ’en god begrundelse’ til at ordinere medicinsk cannabis til børn? Der findes ikke et
klart svar i lovgivningen tilknyttet forsøgsordningen, og det bør der være. Der er mange
forældre til børn og unge, som har et ønske
om at få ordineret medicinsk cannabis til deres børn, men bliver afvist i døren. Derfor ønskede vi at sætte fokus på problemet.

Rikke Jakobsen har henover året holdt flere
forskellige foredrag rundt omkring i landet. Vi
kan blandt andet nævne foredrag i samarbejde med Epilepsihjørnet, Ulykkespatientforeningen og et for Kosmetikforbundet.

Fokus på det illegale CBD-marked
Det illegale marked for CBD-produkter er
desværre stadig stigende og skruppelløse
sælgere holder ”foredrag” for at promovere
et illegalt salg, hvortil der ikke findes kvalitetstandarder eller gennemsigtighed. Vi har
i årets løb brugt meget energi på området
og løbende dialog med Lægemiddelstyrelse,
Fødevarestyrelse og Miljøstyrelse. Det er et
sisyfos-arbejde og skyldes til dels manglen
på en mere tilgængelig forsøgsordning.

Sundhedsministeriets Konference om
medicinsk cannabis
I samarbejde med Sundhedsministeriet, Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, blev der den 6. marts afholdt en
multikonference for producenter, forskere,
læger og patientorganisationer med forsøgsordningen som emne.
Konferencen var en unik mulighed for at kommunikere på tværs af sektorer - produktion,
forskning, patienter og læger, fordi medicinsk
cannabis blot er en lille del af et kæmpestort
farmaceutisk marked, og vi har brug for at
danne en fælles forståelse af, hvad medicinsk cannabis er.
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Patient Advisory Board
Igen i år har vi hjulpet adskillige medlemmer til legal ordination. Men ikke bare det, så er der mange andre forhold som
tilskud, advokatsager og sociale ankesager vi går ind i med
de ekspertiser, vi har i vores Patient Advisory Board. Når
det er et fuldkommen nyt medicinsk område, så vil der også
være mange sager, som skal drive en ny præcedens for
fremtiden med medicinsk cannabis.
- Marianne Højgaard Jensen, leder af Patient Advisory Board
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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 7 ildsjæle,
som er patienter, pårørende og/eller fra patientorganisationer.

Patienthenvendelser
I 2019 har vi modtaget henvendelser fra 36
patienter og pårørende pr email samt to til
tre om ugen pr telefon. Mange spørger om
anbefaling til illegale produkter og dem kan
vi desværre ikke hjælpe, men mange andre
er blevet sendt videre til vores Patient Avisory
Board.
De fleste henvendelser drejer sig om at finde
en læge, som vil ordinere medicinsk cannabis. Hver eneste sag går Cannabis Danmark
ind i via dialog med patient, læge og pårørende.
Udover lægerne har vi et godt samarbejde
med Apotekerforeningen, de enkelte apoteker samt dialog med de producenter, der levere medicinsk cannabis i dag.

VI FØLGER ALLE SAGER HELT I MÅL
Nogle af vores medlemmer har en historik
med tidligere selvmedicinering, hvor sagen
bliver mere omfattende.
Det kan starte med en legal ordination, men
udvikle sig til, at vi går ind i juridiske og sociale sager med kørekort og tidligere selvmedicinering.
Vi har tilknyttet en advokat til foreningen og
håber, at de mange enkeltsager, som vi går
ind i, kan skabe ny præcedens for medicinsk
cannabis både juridisk og socialt.
Således har en af vores medlemmer fået
løbende rådgivning og støtte siden 2018 af
Cannabis Danmarks Patient Advisory Bord

Donationer
Hvert år i forbindelse med Årsmødet 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.
I år har vi valgt at udskyde donationerne til en
lidt mere festlig lejlighed end en online generalforsamling.
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patienthistorier (forkortet) fra medlemmer
Som pådraget rygmarvspatient grundet en for sen operation i 2016, har jeg levet med smerter lige siden. Efter et super foredrag som byggede på faktuel viden blev jeg klogere på hvad muligheder der var. Yderligere fortalte Rikke Jakobsen som repræsenterede Cannabis Danmark, om den support linje de havde for medlemmer. Jeg gik straks hjem
og meldte mig ind og kort efter kontaktede jeg support linjen hvor jeg talte med Marianne for første gang. Det at tale
med en som selv havde levet med smerter og kendte systemet var en lettelse, og den rådgivning samt det materiale
jeg fik stillet til rådighed. Desværre blev det atter fejet af bordet på Riget - jeg var super frustreret så jeg søgte det grå
marked. Her prøvede jeg forskellige produkter. Men jeg brød mig ikke om at være i gråzonen. Yderligere samtaler med
Marianne betyder, at jeg om kort tid skal til ny anæstesi læge og det ser jeg frem til. Kan Cannabis på lovlig vis hjælpe
mig med at få stabiliseret mine smerter, eller bare igen hjælpe med en forbedret søvn. - Marianne Juul.
Sidst i juni 2019 viser sig at min kræft er kommet tilbage efter jeg blev opereret for spiserørskræft i januar 2017. Min
kræftlæge på Rigshospitalet gav mig en måned til et halvt år at leve i - kommer i livsforlængende kemo. Efter råd fra
nogle gode venner kontakter jeg Cannabis Danmark i August 17 og får nogle rigtig gode snakke med Marianne omkring medicinsk cannabis og hun stiller sig til rådighed med sin viden. Jeg tager rigtig godt imod kemo og min kræft
bliver meget mindre. Min læge på Rigshospitalet mener ikke, at jeg hører til gruppen af syge, der kan få medicinsk
canabis. Jeg er under hele forløbet løbende i kontakt med Marianne fra Cannabis Danmark og hun er en meget stor
støtte. Efter ni måneder med kemo er jeg lige nu kemofri, men lider under diverse følgeskader . Stadig er det meget
svært at få tilkendt medicinsk canabis, pga af de skrappe krav fra myndighedernes side. Medlemskabet af canabis
Danmark har været til stor hjælp for mig - Flemming Møller
Jeg vil gerne udtrykke min tak for den gode hjælp, vi har fået fra Cannabis Danmark og specifikt fra Marianne Højgaard.
Det har været som at slå i en dyne, at få lægerne, der har behandlet og smertebehandlet min søster i forbindelse med
hendes Guillain Barrés syndrom, til at gå med til at afprøve medicinsk cannabis. Ingen af dem vidste, hvordan man kom
videre med det, lægernes tilgang og viden til medicinsk cannabis er meget begrænset. Først da vi læste en artikel om
Søs Egelinds erfaringer og derefter fik kontakt med Cannabis Danmark, skete der noget. Marianne Højgaard gav os en
personlig og grundig vejledning og klædte os på til at forstå den ikke helt ukomplicerede fremgangsmåde og behandling.
MIn søster har nu i knap en måned været i behandling. Effekten er delvist mærkbar, vi har stadig til gode og se, om vi
kan opnå endnu bedre resultater, men vi glade for at være kommet i gang. Jeg siger vi og taler på min søsters vegne,
fordi sygdommen har forhindret hende i at kunne klare det selv. - Erling Eliasson

I forbindelse med en vens sygdom kontaktede jeg Cannabis Danmark for at høre nærmere om mulighederne for behandling med cannabis. Jeg blev meget hurtigt ringet op af Marianne, som meget kontant og informativt fortalte om
muligheder, behandling, dialog med læger etc. (kort version). Jeg lod oplysningerne gå videre og det gjorde, at han
syntes han havde en ’livline’. Marianne og jeg talte også om mine skader og en venindes diagnoser og om den jungle,
der er derude, hvor alle lader til at have forstand på cannabis.
Så Marianne klædte mig på (tak) i forhold til lovlig og ulovlig cannabis, og klædte os på til en snak med vores læge, som
er meget konservativ, med god i øvrigt. Derfor kunne vi begge argumentere for det fornuftige i at give os en henvisning
til Tina Horsted, hvor vi har været for 3 mdr. siden og hvor vi skal igen på tirsdag den 16. juni.
Jeg har igennem nogle måneder undersøgt diverse markeder for cannabis på nettet. Det er rystende at være vidne til,
hvordan diverse ’behandlere’ lover helbredelse for stort set alt. Jeg har fået stor hjælp, og får det stadig, så jeg forhåbentlig kan få det endnu bedre end nu. Jeg håber også meget, at det snart bliver lettere at være smertepatient på
cannabis OG at det bliver billigere. - Susan
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2018-donationer*. Hvad fik de ud af det
Vi er meget rørte, overvældet og glad for at modtage
de 5000 kr fra jer i 2019. Vi valgte at bruge
dem på en tur i 4 dage i et sommerhus ved
Nykøbing Sj. Vi havde det fineste hus.
Vores familie består af mor og 3 børn (13,11,8 år) og
der mange ting at holde styr på i løbet af en
uge og endnu flere på en måned. Med Andreah der
har epilepsi kræver det noget mere.
Det vores familie havde brug for var en tur med
ro og tid sammen. Specielt Andreah har brug for
nærhed, da skolen udfordre hende meget. Nærhed
og at snakke sammen en af de vigtigste redskaber.
Det gør hende rolig og mere samlet hvilket betyder
færre absencer.
Når vi er på en tur som den I gav os mulighed for at
have sammen, så har Andreah ikke nogen
absencer. Det er helt utroligt. Det sætter tanker i
gang om hvordan vi skal leve og hvilken hverdag
vi skal have.
Vi er dybt taknemmelige for jeres støtte og glæder
os til at følge jer, samt støtte jer med vores
medlemskab.
Kærlig hilsen og TAK
Andreah, Zebaztian, Mathilda og SisseRose

Vi og Valter vil gerne sige jer en stor tak for den meget fine patientdonation. Der blev indkøbt et boblebadebassin til Valter og
en fin pavilion, så det hele kunne stå overdækket. Det er brugt
flittigt hen over sommeren. Vi glæder os til igen at kunne tage
det i brug, når vejret bliver lidt varmere. Tak fordi I gjorde det
muligt for os at give Valter en hel del livsglæde og vores familie
en masse glade timer sammen..

Rekreationsophold i en uge i september 2019 på Lysglimt, Gilleleje.
Jeg er meget taknemlig for en uges ophold sidste år
betalt af Cannabis Danmark.
Afslapning, gåture ved vandet og i skoven.
Jeg fik ro på og forliget mig med min situation som
cancerpatient.
Endnu engang TAK for dette givende ophold.
Gode hilsner og Guds Fred
Jonna Ammitsbøl
Næstved

Til min fødselsdag forrige år, blev jeg begavet med et medlemskab af denne unikke
forening.
Jeg lå i store udfordringer, grundet min åbenhed og ærlighed omkring mit forbrug af
Cannabis. Dels grundet min sclerose, men også mine psykiske udfordringer grundet
diagnoser på dét område.
Marianne var, og er, en kæmpe og uundværlig hjælp.
Sammen kom vi i mål.
Til årsmødet sidste år, ude i Albani Lounge, var jeg så heldig at modtage en en helt
vild donation. En vaporizor.

*Patientdonationerne i 2019 blev fordoblet med en øremærket donation på 10.000 kr. fra Aurora Nordic.
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Cannabis Danmark i Europa
I 2019 har vi deltaget og været speaker på en række forskellige relevante konferencer og andre arrangermenter,
som vi er blevet inviteret til.
Det er tydeligt, at vi bliver betragtet som en ressource på
området. Vi bliver i stigende grad bedt om at holde oplæg
eller deltage i paneldebatter på konferencer i udlandet.
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Besøg på Færøerne
I begyndelsen af april drog Rikke Jakobsen
afsted til Færøerne for at fortælle om den
danske forsøgsordning. Færøerne er ikke
inkluderet i forsøgsordningen, men Cannabispartiet på øerne arbejder for at få en lignende ordning. Cannabis Danmark var derfor
inviteret derop for at bidrage med viden og
erfaringer.

Konferencer i Europa
I november deltog vi på hele fire konferencer. Først i London med en dansk delegation
til Center for Medicinal Cannabis (CMC), der
ønskede at høre om den danske forsøgsordning.
Den danske delegation bestod af prof. Peter
Leutscher, læge Tina Horsted, May-Britt Kattrup (LA) og Rikke Jakobsen. Vi deltog også
i flere paneldebatter med læge Julie Moltke
til stiftelsen af den engelske patientorganisationen Cpass.
Endelig var vi en del af 2-dages konference
arrangeret af GCI, hvor vi indledte hele konferencen i et panel med britiske medlemmer
af parlamentet (billedet) og stod for en ’dansker’ seance i samarbejde med Julie Moltke,
Invest in Denmark og Invest in Odense.

ringer.
Den sidste konference var MedCanna World på Malta, hvor vi blev blæst bagover over
hvor meget alles øjne hviler på Danmark i
forhold til både produktion, ordination, forskning og udvikling.
Vi fik på konferencen etableret kontakt med
flere forskellige internationale aktører, blandt
andet den nye europæiske organisation
EUMCA (European Medical Cannabis Association) og fik ros helt fra Australien. Rikke
Jakobsen deltog både i en paneldebat om
kvinder i medicinsk cannabis og holdt oplæg
om den danske forsøgsordning.

Konklusion

Både rejsen til UK og Malta har lagt en begyndende grundsten for, hvilken rolle vi i
Cannabis Danmark kan spille for danske og
europæiske patienter.
Der findes ikke mange organisationer med
fokus på patienter og ordineret medicinsk
cannabis, som har oparbejdet den erfaring,
som Cannabis Danmark har i Europa. Samtidig ved vi, at meget af det, der besværliggør
udbredelsen af medicinsk cannabis i ethvert
land også hænger sammen med internationale regler. Derfor er vi i Cannabis Danmark
ved at analysere, hvordan vi kan gribe det an.

Denne tur viste, at vi har en vigtig informationsrolle i lande, der mangler en god medicinsk ordning for cannabis. Vi kan fortælle
om både de gode og de mindre gode erfa-
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Cannabis Danmark
på mediefronten
Medierne kan skabe og dræbe en sag, så det gælder om
at holde sig på god fod med dem.
Heldigvis er vi kendt for at være seriøse og veloplyste, hvilket gør, at vi ofte får henvendelser fra internationale medier, der beskæftiger sig med medicinsk cannabis.
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To Artikler om Danmark og Cannabis
Danmark i MJBizDaily
Igen blev vi nævnt i det verdensomspændende nyhedsmedie MJBizDaily. Artiklen var om
Danmark som cannabisproducerende land
og var et samarbejde med Invest in Denmark
og Dansk Gartneri.
Derudover bragte magasinet i april et længere interview med Rikke Jakobsen om hendes
syn på forsøgsordningen og fremtiden for
medicinsk cannabis i Danmark med baggrund i patientdata fra den første periode.

Finsk TV på besøg
I december havde vi besøg af finsk TV, som
også interviewede Rei, der sidder i Cannabis Danmarks Patient Advisory Board, smertelæge Tina Horsted og Lægeforeningens
formand Andreas Rudkjøbing. Mange af informationerne i artiklen var velkendte, men
det var væsentligt at bemærke, det stigende
antal medicinske flygtninge fra resten af Norden til Danmark.

Podcast fra Profesionally Cannabis
Nu findes vi også i en podcast. Professionally Cannabis er et radioshow for investorer,
entreprenører og kendere inden for cannabis
industrien. Her blev Rikke Jakobsen interviewet i forbindelse med MJBiz konferencen i
København i maj 2019, hvor vi deltog i et panel.
Podcast kan høres her

Søs Egelind i Medierne
Vores medstifter og bestyrelsesmedlem, Søs
Egelind, står altid klar til at fremme vores sag
i medierne. I 2019 gjorde hun det blandt andet i en stor artikel i Femina samt i TV2 nyhederne i slutningen af maj, hvor hun svarede
igen til forsker Ida Donkin, der i Godmorgen
Danmark i april bl.a. mente at Søs Egelind
og andre kendte var årsag til, at der var et
stærkt stigende pres for brug af medicinsk
cannabis uden evidensbaggrund.
Se videoen her

Interview i Health Europa
I juli blev vi interviewet af det internationale
magasin Health Europa om, hvordan det er
gået den danske forsøgsordning, da den nu
have været i gang i halvandet år. Artiklen kan
læses på dansk på vores hjemmeside.

Generelt om mediedækningen af medicinsk
cannabis i Danmark oplever vi en langt større journalistisk interesse fra udlandet end i
Danmark i forhold til fremtidsscenarier inden
for forskning, ordination og produktion.
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Sociale Medier og Website
I 2019 er det umuligt at komme uden om de sciale medier,
hvis man vil fremme sin sag. Derfor er vi også aktive på
både Facebook, LinkedIn og Twitter.
På Facebook har vi ved årets udgang over 8700 følgere.
På LinkedIn har vi haft en kraftig stigning i følgere og er
gået fra 12 til 400 følgere i 2019. Sekretariatsleder Rikke
Jakobsen har over 2200 følgere.
Cannabisdanmark.dk har i årets løb haft 22.000 brugere
omkring sitet. Det er en stigning på 310% i forhold til 2018.
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Cannabis Danmark som organisation bl.a. bestyrelse
Årsmødet 2019 bød på et skifte i både bestyrelsen og strategien.
Vi var bevidste om, at Cannabis Danmark udgjorde en central formidlende og netværksskabende akse inden for medicinsk cannabis i Danmark og som repræsentant for forsøgsordningen i udlandet. Derfor har Cannabis Danmark idag undertitlen Nationalt Videnscenter for
Medicinsk Cannabis med fokus på forskning og patienterne samt sammenhængende værdikæde fra plante til patient.
I den forbindelse tilskynder vi også til, at der oprettes en pedant på forskningsiden - Et Nationalt
Forskningscenter for Medicinsk Cannabis, som kan stå for opbygning af en central uafhængig
forskningsenhed i forbindelse med forsøgsordningen.
Ved generalforsamlingen i maj blev to nye kompetente medlemmer tilføjet bestyrelsen.
Iværksætter og entreprenør Hans Erik Schmidt og Tue Byskov Bødkjær, som bl.a. har baggrund
i patientforeningsarbejde.
Således består bestyrelsen idag af:
Formand Claus Bindslev
Næstformænd Tue Byskov Bødkjær og Lars Hvidtfeldt
Bestyrelsesmedlem og medstifter Søs Egelind
Bestyrelsesmedlem Hans Erik Schmidt
Bestyrelsesmedlem Torben Lippert
Bestyrelsesmedlem Per Falholt
Sekretariatet består i dag af sekr. leder Rikke Jakobsen og patientansvarlig Marianne Højgaard
Jensen.
Tidligere best. medlem Ritt Bjerregaard er i dag ambassadør for Cannabis Danmark
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Funding
Funding er altid en af de helt store udfordinger som
NGO. Især er det svært at få midler til den daglige drift
af foreningen. Donationer er derfor afgørende for vores
virke. Tillige modtager vi donationer til forskning, som går
direkte ind på en lukket konto. I 2019 fik vi bl.a. midler
til forskning i medicinsk cannabis og epilepsi fra den nu
nedlagte forening Epilepsihjørnet
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Vi prøver altid at finde nye måder at indsamle midler til vores arbejde i Cannabis Danmark.
Vi har naturligvis vores ca. 400 medlemmer,
som bidrager, og det er vi meget taknemmelige for, men det rækker ikke til alle vores
aktiviteter.

Odendo er en auktionsplatform, hvor man
kan gøre en god handel på auktion og samtidig støtte forskellige gode formål.
Auktionsformen er udvidet i 2020 i samarbejde med Lauritz.com og pågår indtil 3.
juni 2020

I 2019 har vi udvidet vores indsamlingsmetoder med Odendo og Drugstars.

I 2019 gav Søs Egelind og Rikke Jakobsen
et stort foredrag sammen, hvor alt gik ubeskåret til Cannabis Danmark.

Drugstars er en app, og fungerer på den
måde, at man indtaster sin medicin og sine
erfaringer med dem. Det giver point, som
man kan donere til en organisation.
Vores følgere og medlemmer har taget godt
imod app’en.

Derudover kan virksomheder tegne partnerskaber som eksempelvis led i en CSR-strategi. Det er vi åbne om og vi er også åbne
om, at vores fokus ligger hos patienterne og
forskningen. Op til 2020 mistede vi 4 af de 7
partnerskaber.

Virksomhedspartnere i 2019

Odendo.DK

Drugstars
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