DANMARKS FARMACEUTISKE SELSKAB
Rygårds Alle 1, 2900 Hellerup

ÅRSBERETNING MARTS 2017
Hermed beretning for Danmarks Farmaceutiske Selskab.
Selskabets formål er
 at fremme den videnskabelige og praktiske udvikling indenfor farmaci og anden farmaceutisk
videnskab i Danmark
 at fremme de faglige og sociale relationer blandt farmaceuter og andre akademikere med interesse for
farmaci og anden farmaceutisk videnskab i Danmark
 at repræsentere farmaci og anden farmaceutisk videnskab i Danmark i anliggender, der ikke er af
fagorganisatorisk natur
 uddeling af Selskabets guldmedalje.
Disse formål søges blandt andet opfyldt ved:
Afholdelse af møder, workshops, konferencer m.m. inden for farmaci og anden farmaceutisk videnskab,
selvstændigt eller i samarbejde med andre videnskabelige selskaber, uddannelsesinstitutioner, firmaer m.m.
Deltagelse i råd og nævn, der har betydning for den fremtidige udvikling indenfor farmaci og anden
farmaceutisk videnskab i Danmark.
Selskabet havde i marts 2017 610 medlemmer i Danmarks Farmaceutiske Selskab. Det er et mindre fald i
forhold til sidste år (678 medlemmer).
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i marts 2016 bestået af
 formand, Alejandra Mørk
 næstformand, Bente Gammelgaard
 kasserer, Bodil Meibom Andersen
 repræsentant for Analytiker-Ringen: Inga Björndottir,
 repræsentant for Sektion for Klinisk Farmaci: Helle McNulty
 repræsentant for Biofarmacisektionen, Lise Sylvest Helledi
 repræsentant for Samfundsfarmacisektionen, Bodil Hofman Hansen
 repræsentant for Sektion for Klinisk Lægemiddeludvikling, Cong Nguyen
Hovedparten af selskabets aktiviteter, i relation til medlemmerne, foregår i selskabets fem sektioner og
bestyrelsen vil gerne hermed udtrykke sin anerkendelse af det fine arbejde, som foregår i sektionerne.
Som supplement til de faglige møder arrangeret af sektionerne, har bestyrelsen af selskabet i samarbejde med
PharmaDanmmark for anden gang arrangeret Pharma på Tværs. Det er et heldagsmøde, der i november 2016
handlede om personalised medicine og sundhedsapps. I tillæg til dette var den nyudnævnte direktør for
Lægemiddelstyrelsen inviteret til at informere om sin vision for styrelsen. Mødet var velbesøgt og tiltrak en
bred kreds af personer. Det er vores hensigt at tilbyde Pharma på Tværs igen i 2018.
Selskabet har via uddeling af sin guldmedalje mulighed for at vise anerkendelse overfor en indsats, der har
været af særlig stor betydning for vores fag. Det er en del år siden, at guldmedaljen sidst har været uddelt.
Selskabet bestyrelse besluttede i det forgangne år at genoptage denne tradition og mulighed. I tillæg til at vise
anerkendelse, som før nævnt, ser vi det som en mulighed for at skabe opmærksomhed omkring vores fags
udvikling. I forbindelse med forberedelse af uddelingen af guldmedaljen, har sektionsbestyrelserne været
inviteret til at forholde sig til uddelingskriterier og –process, ligesom alle sektioner har været inviteret til at
indstille kandidater til modtagelse af guldmedaljen. Vi glæder os til at uddele selskabets guldmedalje ved
dette års generalforsamling.
Heldigvis er vores fag i fortsat udvikling. I forbindelse med udvikling og godkendelse af lægemidler har vi
over mange år oplevet stadigt øgede krav til klinisk dokumentation. De seneste årtier har dette omfattet
dokumentation af efficacy og safety i børn, i ældre og i en række subpopulationer. Denne udvikling har øget
interessen og behovet for at kunne simulere pharmakokinetik og pharmakodyamik, således at antallet af
forsøg og ikke mindst antallet af forsøgspersoner begrænses. Dygtig simulering kræver en kombination af
kompetencer – klinisk farmakologi, farmakokinetik og statistik. En større gruppe med interesse og opgaver
på dette felt, har i en årreække haft et netværk, som de kalder Popsim. Det er en stor glæde for selskabet, at
Popsim har anmodet om at kunne etablere sig som en sektion i Danmarks Farmaceutiske Selskab. Vi glæder
og til at byde Popsim velkommen.
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Sektion for Klinisk Lægemiddeludvikling har været igennem en vanskelig periode med manglende tilslutning
til bestyrelsen og til møder. Det gav anledning til en revurdering af sektionens formål og aktiviteter og et
opdateret mandat. En gruppe erfarne personer fra universitet og industrien har påtaget sig opgaven med at
drive sektionen videre. Dette takker vi for og ser frem til interessante aktivteter.
Bestyrelsen arbejder henimod, at selskabet i højere grad betragtes som relevant høringspartner. Det er derfor
med tilfredshed, at vi oplever, at Styrelsen for Patientsikkerhed også i det forgangne år har anmodet om
selskabet indstilling. Endvidere har selskabets på eget initiativ indgivet høringssvar i forbindelse med forslag
om autorisation af farmaceuter.
Selskabet er medlem af EUFEPS, The European Federation for Pharmaceutical Sciences. Som en måde at
anvende dette medlemskab på, har bestyrelsen besluttet at give to studerende mulighed for deltagelse i
EUFEPS årsmøde ved efter ansøgning at dække omkostninger til kongresgebyr, flybillet og hotelophold. Dette
vil første gang kunne ske i 2017.
Selskabets bestyrelse ser det som en væsentlig opgave at skabe gode rammer for sektionernes arbejde,
herunder facilitere kommunikation samt sikre effektive og ubureaukratiske administrative processer.
I det forgangne år har vi færdiggjort en gennemgribende opdatering af selskabets hjemmeside. Den er blevet
tidssvarende, lettere for os at bruge, og forhåbentligt for vores medlemmer mere anvendelig.
Bestyrelsen har haft et mål om i 2016 at undersøge mulighederne for i højere grad at bruge sociale medier til
at kommunikere med vores medlemmer. Vi kan stadigt gøre mere, men vi er i hvert fald kommet igang med at
formidle information om vore møder via facebook.
Selskabets arkiv er blevet overført til opbevaring på Farmacihistorisk Museum i Pharmakons lokaler i
Hillerød.
Selskabets aktiviteter er i sagens natur meget faglige. I tillæg til dette synes bestyrelsen, at der skal være rum
og rammer for sociale netværk. Vi har i den sammenhæng forsøgt med et mere socialt arrangement i
tilknytning til årets generalforsamling: ”Sous Vide – en genial måde at lave mad på”. Men helt uden fagligt
islæt bliver det ikke.
Og hermed afsluttes årsberetningen fra bestyrelsen.
Alejandra Mørk
Formand
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