DANMARKS FARMACEUTISKE SELSKAB
Rygårds Alle 1, 2900 Hellerup

ÅRSBERETNING MARTS 2018
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 februar 2018 602 medlemmer i Danmarks Farmaceutiske Selskab. Det er samme niveau
som sidste år (610 medlemmer).
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i marts 2017 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 PopSim-sektionen, Rasmus Vestergaard Juul
Bestyrelsen har ikke haft en repræsentant for Sektion for Klinisk Lægemiddeludvikling, som heller ikke har
haft nogen aktiviteter i det forgangne år (se mere herom nedenfor).
Hovedparten af selskabets aktiviteter, i relation til medlemmerne, foregår i selskabets sektioner og bestyrelsen vil gerne hermed udtrykke sin anerkendelse af det fine arbejde, som foregår i sektionerne. I 2017 er der
blevet etableret en ny sektion i selskabet – PopSim – der har særlig interesse i simulering af farmakokinetiske og farmakodynamiske parametre. Vedtægter for sektionen er blevet udarbejet og godkendt, og deltagere i
PopSims møder er blevet opfordret til at melde sig ind i Selskabet. Det er så småt begyndt.
I 2017 uddelte Selskabet – efter mange års pause – Guldmedaljen. Det skete i forbindelse med Selskabets
generalforsamling i marts 2018. Uddeling af Guldmedaljen ser Selskabet som en mulighed for at vise anerkendelse overfor en indsats, der har været af særlig stor betydning for vores fag. Og dertil ser vi det som en
mulighed for at skabe opmærksomhed omkring vores fags udvikling. Bestyrelsen har besluttet igen i år at
uddele Guldmedaljen, hvilket vi glæder os til at gøre ved generalforsamlingen.
Sektion for Klinisk Lægemiddeludvikling har grundet manglen på en leder at gruppen desværre ikke haft
fremdrift i at genoptage aktiviteterne. Deltagere i sektionsbestyrelsen har har sammen med Selskabets bestyrelse genvurderet interessen og behovet for en Sektion for Kliniske Lægemiddeludvikling. Resultatet af
dette er dels en erkendelse af, at mange af de emner, som er interessante i relation til klinisk lægemiddeludvikling også behandles i andre sektioner, og dels at der faktisk er personer, der har lyst til at bidrage til at
arrangere medlemsaktiviteter med et perspektiv fra klinisk lægemiddeludvikling. Vi konkluderede derfor på
kort sigt – det vil sige i 2018 – at bruge resourserne på at bidrage til aktiviteter på tværs af sektionerne frem
for i Sektion for Klinisk Lægemiddeludvikling. Indtil videre vil vi dog bevare sektionen, og revurdere relevansen af dette igen om et år.
Selskabet har i det forgangne år afgivet svar på
- forslag om autorisation af farmaceuter
- høring om Lægemiddelnævnet
- handlingsplan for styrket lægemiddelovervågning 2017-19
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Da enkelte sektioner har haft udfordringer med at rekruttere bestyrelsesmedlemmer, inviterede Selskabets
bestyrelse sektionsbestyrelserne til at møde for diskussion af, hvad der kan skabe motivation for deltagelse i
bestyrelsesarbejde. Konklussionerne fra dette møde var, at der generelt er medlemmer, der har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, at alle sektionerner bør være opmærksomme på at rekruttere bestyrelsesmedlemmer blandt de yngre medlemmer og endeligt, at det vil lette bestyrelsesarbejdet, hvis selskabet kan stille
mere administrativ hjælp til rådighed. Bestyrelsen har i forlængelse heraf igangsat arbejde med at organisere
og rekruttere administrative assistance.
Bestyrelsen havde som mål i højere grad at bruge sociale medier til at kommunikere med vores medlemmer.
Dette er vi grundet frafald af den hovedansvarlige i bestyrelsen ikke kommet særligt langt med, med det vil
være en væsentlig aktivitetet i det kommende år.
I foråret evaluerede vi sammen med PharmaDanmark afholdelsen af Pharma på Tværs i 2016, og bestyrelsen besluttede at sigte på igen af afholde Pharma på tværs i 2018. Forberedelserne hertil er igangsat.
Alejandra Mørk
Formand
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