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Hovedbestyrelsen i Danmarks Farmaceutiske Selskab (DFS) har i foreningsåret 2010/2011 haft
følgende fokusområder: planlægning af diverse videnskabelige møder, investering af selskabets formue,
opdatering af selskabets hjemmeside samt PharmSciFair 2011 under EUFEPS. Hovedbestyrelsen har i
løbet af foreningsåret afholdt to faglige møder, og selskabet har sponsoreret et symposium på
WorldPharma 2010.
Pr. januar 2011 havde Danmarks Farmaceutiske Selskab 653 medlemmer.
Mødeaktiviteter i 2010/2011
DFS (inklusiv aktiviteter i de fem sektioner) har afholdt en række faglige møder i foreningsåret
2010/2011. To af disse møder er afholdt af Hovedbestyrelsen. I november 2010 blev afholdt et møde om
”Børn og medicin”. Mødet havde 160 deltagere og blev afholdt i samarbejde med POPsim. I januar
2011 blev der afholdt et møde om netværksdannelse i teori og praksis med 35 deltagere.
En liste over afholdte møder findes på selskabets hjemmeside: www.farmaceutisk-selskab.dk – se
’Arrangementer’ – ’Tidligere arrangementer’.
Investering af selskabets formue
Da DFS gennem årerne har oparbejdet en større egenkapital, har Hovedbestyrelsen set på mulighederne
for at investere en del af formuen. Hovedbestyrelsen har valgt at indgå et samarbejde med
PharmaDanmark, hvor pengene kan indgå i PharmaDanmarks investeringspulje. Princippet for denne
pulje er, at penge fra flere forskellige fonde, foreninger og selskaber mv. samles i et depot, under hensyn
til både risiko og afkast. Det er Hovedbestyrelsens vurdering, at det er den mest optimale måde at
forvalte foreningens formue. Der er pr. d.d. endnu ikke taget stilling til, hvor stort et beløb der skal
indgå i puljen.
Hjemmeside
Da flere vigtige funktioner på den eksisterende hjemmeside ikke virkede optimalt, har Hovedbestyrelsen
indgået et samarbejde med PharmaDanmark om etablering af en ny hjemmeside. Den nye hjemmeside
blev lanceret i efteråret 2010. Der pågår nu arbejdet med at opdatere og ændre indholdet på
hjemmesiden så det bliver mere tidssvarende og indbydende.
PharmSciFair 2011
PharmSciFair 2011 afholdes d. 13.- 17. juni i Prag, Tjekkiet. Lise Aagard fra Hovedbestyrelsen og Ebba
Holme Hansen fra Det Farmaceutiske Fakultet, KU er ankerpersoner på Selskabets bidrag til
kongressen: et symposium om børn og medicin. Symposiet kommer til at indeholde oplæg fra fire
anerkendte foredragsholdere med ekspertise indenfor området.
World Pharma 2010
Søren Ilsøe-Kristensen og Steen Hvass Ingwersen repræsenterer DFS i bestyrelsen for Dansk Selskab
for Farmakologi, med Lise Aagaard som suppleant. Dansk Selskab for Farmakologi var medarrangører

af farmakologikongressen World Pharma 2010. Gennem Dansk Selskab for Farmakologi har DFS ydet
sponsorbidrag til afholdelse af selve kongressen, samt et mindre sponsor bidrag til en workshop. World
Pharma 2010 fandt sted fra d. 17. – 23. juli 2010 i København. En kopi af kongres programmet er blevet
udsendt til alle selskabets medlemmer pr. post i 2009. Det endelige program kan ses på hjemmesiden:
www.worldpharma2010.org/. Kongressen blev en stor succes med mange deltagere. Hovedbestyrelsen
deltog som sponsor for et symposium om Terapeutic Drug Monitoring arrangeret af Dansk Selskab for
Klinisk Kemisk Farmakologi.
Lægemiddelskadeankenævnet
Fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet er DFS blevet bedt om at komme med en indstilling til et medlem
og en suppleant til at sidde i Lægemiddelskadeankenævnet. Selskabet har indstillet klinisk farmaceut
Dagmar Bertelsen som hovedmedlem og Sygehusapoteker Lars Nielsen som suppleant. Ministeriet har
accepteret denne indstilling og begge er nu officielle medlemmer af nævnet.
Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen har i foreningsåret 2010/2011 bestået af:
•

Søren Ilsøe-Kristensen (formand)

•

Kamilla Rolsted (næstformand)

•

Ditte Maria Karpf (kasserer)

•

Lise Aagaard

Sektionsrepræsentanterne:
•

Inga Bjørnsdottir, Analytikerringen

•

Lise Sylvest Helledi, Biofarmacisektionen

•

Morten Thorup Petersen, Sektion for Klinisk Lægemiddeludvikling

•

Christine Dinsen-Andersen, Sektion for Klinisk Farmaci

•

Behzad Ghorbani, Sektionen for socialfarmaci

