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”Nordkysten’s ” evaluering af kurset: 
 
 
Nanna Cornelius kommer fra Kræftens Bekæmpelse og er 
projektleder i dokumentation og udvikling og cand.scient. i molekylærbiologi, ph.d. 
 
 
Vi var alle overraskede over, at foredraget var omkring forskning og information og ikke en 
"salgstale". 
 
Hun var virkelig god og havde godt styr på alternativ medicin/behandling. Hun ville gerne slå helt 
fast, at der er ingen alternative former for behandling, der kan helbrede kræft, men den kan lindre 
og give bedre livskvalitet. Vi var alle meget glade for hendes brugbare foredrag. 
 
Nana og Kræftens Bekæmpelse ville ønske af de praktiserende læger ville spørge ind til om 
kræftptt. benytter sig af alternative behandlinger i forbindelse med behandling med kemo, stråle, 
antihormonbehandling, operation mm., da det kan påvirke effekten af behandlingen, selv 
gurkemeje kan påvirke effekten af kemo.  
De færreste er klar over, at alternativ behandling kan have indflydelse på anden behandling og 
75% af ptt. kunne godt ønske sig at få råd fra e.l.  
 
Nu mener Kræftens Bekæmpelse ikke, at praktiserende læger skal sætte sig ind i alternative 
behandlingsformer, men at de kunne henvise til Kræftens Bekæmpelses hjemmeside, hvor der 
står en masse om alternative behandlinger, hvad der er evidens for og hvad der ikke er. Der er 
oplysninger både for ptt. og læger. 
Nana fortalte om cannabis, og at der stadig ingen gode vejledninger er for lægerne. Forskningen 
kender ikke nok til alle de 500 indholdsstoffer der er i planten, kun THC (euforiserende, 
kvalmestillende, smertelindrende) og CBD (ikke bevidsthedspåvirkende og muskelafslappende).  
Cannabis til medicinsk brug anvender man dele af planten, der er ingen kontrol eller viden om, 
hvor meget af alle de andre stoffer der er i "medicinen". Der vil aldrig komme evidens for 
cannabisplanten. 
 
Det er kun Glostrup apotek der udleverer medicinsk cannabis. Der er en egenbetaling på 80.000 
kr. årligt, dog er terminale ptt. 100 % dækket. 
 

https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/det-kan-du-selv-goere/alternativ-behandling/kosttilskud/cannabis/
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Cannabis kan IKKE slå kræftceller ihjel. 
 
Der er 3 former for the, orale dråber og alle med de 500 indholdsstoffer, som man ikke har 
kendskab til.  
På onkologisk afd. og hos Kræftens Bekæmpelse giver de kun det videre som forskning og 
videnskab kan stå inde for.  
Sygepl. er mere åbne for alternative behandlinger end lægerne er, og de ønsker at have 
værktøjerne til at kunne hjælpe kræftpatienterne. 
99 % af ptt. bruger alternativ behandling som supplement til sygehusbehandlingerne. 
Vi kan søge mere viden på cancer.dk/alternativ og gå ind under "hjælp og viden" 
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