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Selskabets formål og vision
Bestyrelsen har beskrevet at selskabets formål er
at formidle og debattere farmaceutisk videnskab
at øve indflydelse på udviklingen af dansk farmaci.
at styrke den farmaceutiske identitet
Visionen for selskabet er at være et førende videnskabeligt forum for aktuel debat og
formidling indenfor den farmaceutiske verden.
1. Mødeaktiviteter i 2005/2006
Mødeaktiviteter:
Alle møde aktiviteter har været organiseret af sektionerne.
Analytikerringen har afholdt 2 møder:
Besøg på Coloplast, april 2005
Madens spektroskopi og molelylærgastronomi, november 2005
Biofarmacisektionen har afholdt 2 møder:
Where have the new medicines gone, sept. 2005
Ny muligheder i farmaceutisk produktion. Process Analytical Technology (PAT), Okt.
2005
Sektion for klinisk farmaci har afholdt et møde:
Tidlig klinisk lægemiddeludvikling hose PhaseOneTrials

Socialfarmacisektionen har afholdt to møder:
Besøg i Dehns palæ, april 2005.
Mini-FIP kongres, september 2005

2. Internationale aktiviteter
I forbindelse med den internationale farmacikongres, Pharmaceutical Fair, i Nice 13.-17. juni
afholdt selskabet et symposium om godkendelse af lægemidler i det udvidede EU.
Symposiet havde titlen ”Interaction with regulatory authorities in drug development – a
symposium about regulatory procedures and organisation in the enlarged EU”.
Foredragsholdere var Karen Hørlyk, RegAdviZe, Steffen Tirstup, Lægemiddelstyrelsen samt
Milan Schmidt fra de tjekkiske lægemiddelmyndigheder. Symposiet var godt besøgt.
3. Urafstemning om selskabets love
Ved en urafstemning i maj 2005 blev det vedtaget at ændre selskabets love således at
studerende indenfor farmaci og tilknyttede fagområder kan optages i selskabet
sektionernes repræsentanter i bestyrelsen er med af sektionens bestyrelse men ikke
nødvendigvis formanden for sektionen.
Ved urafstemning blev der afgivet 326 stemmer, 302 stemte for, 12 stemte imod og 9 stemte
blankt.
4. Selskabets hjemmeside
Ved generalforsamlingen i 2005 blev selskabets nye hjemmeside præsenteret. Siden har
bestyrelsen arbejdet videre med at forbedre hjemmesidens funktionaliteter og ”editorer” i
moderselskabet samt i sektionsbestyrelserne blevet uddannet i at kunne anvende
hjemmesiden.
5. Planlagte aktiviteter
For det kommende foreningsår har selskabet planlagt en temadag om ”Lægemidler baseret
på store molekyler” (9. juni 2006). Endvidere har Sektion for Klinisk Farmaci planlagt et
møde om ”Regulatory differences in clinical development between Europe and the US”
(september 2006), og Analytikerringen har planlagt et besøg hos Life Cycle Pharma (april
2006). Derudover er Analytikerringen medarrangør af International Symposium on
Chromatography (ISC06), der skal afholdes i København august 2006.
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