
 
ÅRSBERETNING MARTS 2015 
 
Danmarks Farmaceutiske Selskab vil fokusere på fornyelse af bestyrelsen, interaktion 
med selskabets sektioner og plan og prioritering af aktiviteter for det kommende år. 
 
Per 23. marts 2015 var vi 697( 725) medlemmer i Danmarks Farmaceutiske Selskab.  Af disse er 
207 (214) medlem af Analytiker-ringen 
175 (181) medlem af Biofarmacisektionen 
206 (211) medlem af Samfundsfarmacisektionen  
292 (300) medlem af Sektion for Klinisk Farmaci 
159 (167) medlem af Sektion for Klinisk Lægemiddeludvikling. 
Tallene i parantes angivet antallet af medlemmer pr. 1. maj 2014. 
Man kan som medlem af  Danmarks Farmaceutiske Selskab være medlem af flere sektioner. 
 
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i maj 2014 bestået af 
- fomand, Alejandra Mørk 
- næstformand, Eva Pernille Björk 
- kasserer, Rasmus Plough Winchler Larsen 
- repræsentant for Analytiker-Ringen: Inga Björndottir, 
- repræsentant for Sektion for Klinisk Farmaci: Anton Pottegård 
- repræsentant for Biofarmacisektionen, Lise Sylvest Helledi 
- repræsentant for Samfundsfarmacisektionen, Anders Helbo 
 
Sektion for Klinisk Lægemiddeludvikling har i den forgangne periode ikke stillet en repræsentant til 
bestyrelsen, og kontakten mellem bestyrelsen og sektionen har været varetaget af næstforman  Eva Pernille 
Björk. Vi ser frem til at  Sektion for Klinisk Lægemiddeludvikling i det nye foreningsår stiller med et medlem 
til bestyrelsen. 
 
Hovedparten af selskabets aktitiveter 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. 
  
Bestyrelsen har valgt at allokere sine resourcer til ét større fagligt arrangement. Dette har været Pharma på 
Tværs –et samarbejde med  PharmaDanmark.  I vinteren 2013-14 fik Selskabet en forespørgsel fra 
PharmaDanmark, om hvorvidt Danmarks Farmaceutiske Selskab kunne være interesseret i at samarbejde  
om ”Pharma på Tværs”. Baggrunden for henvendelsen var ønsket om- og forventing til – at  Danmarks 
Farmaceutiske Selskab ville kunne  bidrage til forslag af enmner og kontakt til foredragsholdere, der kunne 
sikre et aktuelt og fagligt interessant program. Det blev til i al ubeskedenhed et meget spændende program 
med tre temaer: Stamceller (terapi, regulering, produktudvikling og kvalitetssikring),  Megadata (STARS, 
muligheder for industri, myndigheder og akademia) og Counterfeit (Baggrund og udfordringer for industri og 
myndigheder). Det var ialt 140 deltager på mødet og heraf 30 fra Selskabet.  
 
Bestyrelsen har haft initieret beskrivelse af selskabets administrative procedurer. Dette er en udløber at et 
møde med alle sektionsbestyrelser i 2013, hvor der blev givet udtryk for, at det ville være en lettelse af vide, 
hvordan man bestiller møder, læggger information på selskabets hjemmeside, får refunderet udlæg osv. 
Arbejdet er påbegyndt men endnu ikke afsluttet.  
 
Bestyrelserne for Sektion for Klinisk Farmaci og Samfundsfarmacisektionen fremlagde i foråret 2014 forslag 
om en sammenlægning af sektionerne og fremsendte i forlængelse heraf forslag til vedtægter for den nye 
sektion. Bestyrelsen behandlede dette i juni2014 og havde en del spørgsmål og kommentarer til de foreslåede 
vedtægter. Sektionerne har endnu ikke fremsendt et opdateret forslag til vedtægter. 
 
Vi ser frem til et nyt år i bestyrelsen, hvor vi vil  
- fortsætte dialogen med sektionsbestyrelserne 
- afholde et fagligt arrangement 
- færdiggøre beskrivelse af  kommunikations-, administrations- og beslutningsprocesser 
- forbedre selskabets hjemmeside. 
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