
Oplæg fra Jens C. J. Andersen vedr. Medicinsk Cannabis  

Dette notat er skrevet af Lillian Reesen i forbindelse med Jens Andersens mundtlige oplæg. 

Jens har Ataksi og har siddet i kørestol, brugt rollator, ikke kunnet tale og været meget syg.  

Han ønskede derfor at afprøve Cannabis og henvendte sig til sin læge, der henviste videre til en 

Neurolog. På daværende tidspunkt skulle der startes et forsøg med behandling af nogle 

patientgrupper herunder Ataksi med medicinsk cannabis, men Ataksi gruppen blev sparet væk, så 

der kun kom 4 patientgrupper med i forsøget. 

Den pågældende neurolog måtte ikke anbefale Medicinsk Cannabis men viste et billede på en 

skærm, som Jens selv kunne læse og oplyste at Jens selv måtte prøve sig frem. Jens startede 

med at afprøve det og allerede efter 1 dag kunne han mærke, at hans muskler blev meget mere 

afslappede og han fik det meget bedre. Han fortsatte herefter med at finde frem til den dosis, der 

gav ham de bedste resultater. Neurologen ville gerne følge ham så han går til kontrol en gang 

imellem, hvor han bliver fulgt med scanninger. Jens viste os resultatet af scanningerne og 

neurologens udtalelser. Scanningerne viser nu med al tydelighed, at hans Ataksi er blevet 

væsentlig bedre. Tidligere kunne han ikke tale, nu taler han næsten helt naturligt og er begyndt at 

tale frit med alle, så hans sociale netværk er genetableret. Hans gangfunktion er også blevet 

meget bedre og han går i dag kun med en stok. En deltager spurgte til hans balance, den er også 

blevet bedre, men han kan ikke stå på et ben. Til gengæld kan han hurtigt dreje om sin egen akse 

uden problemer. Han oplyste, at han selvfølgelig aldrig vil kunne blive rask, han vil altid have 

sygdommen men slet ikke med de problemer, han tidligere har haft. Han har ikke oplevet 

bivirkninger andet end at alkohol skal man holde sig fra.  

Jens oplyste hvor man kan læse mere om behandlingen og få en dialog med nogen, der ved mere 

om produkterne og udleverede et kort, med en hjemmeside adresse og et telefonnummer. 

Vi aftalte at Jens lægger mere information ud på Foreningens lukkede Facebook, så man her kan 

hente flere oplysninger.  

Jens blev også spurgt om han vil komme og holde foredrag om behandlingen og det har han også 

sagt ja til. 

 

 

 

 


