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ÅRSBERETNING MARTS 2019 
 
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 2019 552 medlemmer.  Det er en tilbagegang fra sidste år ( 602 medlemmer). 
 
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i marts 2018 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 fra maj 2018 Charlotte Vermehren 
• repræsentant for Biofarmacisektionen, Lise Sylvest Helledi 
• repræsentant for Samfundsfarmacisektionen, Bodil Hofman Hansen; fra april 2018 Stine 

Westergaard 
• repræsentant for PopSim-sektionen, Rasmus Vestergaard Juul. 

 
Endvidere har bestyrelsen i perioden tilknyttet følgende associerede bestyrelsesmedlemmer: 

• Korbinian Löbmann, medlem af bestyrelsen for EUFEPS 
• Sofie Falkenløve Madsen, studerende 
• Ida Louise Steffensen, studerende. 

 
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. 
 
Selskabet afholdt d. 3. november Pharma på Tværs i samarbejde med PharmaDanmark. Mødet havde som 
overordnet emne ”Bliv klogere på, hvad lægemidler er ved at blive til”, hvilket blev belyst fra forskellige 
vinkler som nye teknologier, klinisk praksis og canabis. Mødet var ”udsolgt” og evalueringerne vældigt 
positive. Selskabet havde i lighed med tidligere år taget hovedansvaret for det faglige indhold og for at skaffe 
foredragsholdere. 
 
I 2018 uddelte Selskabet for andet år i træk Guldmedaljen. Det skete i forbindelse med Selskabets 
generalforsamling i marts 2018. Bestyrelsen valdgte at gøre det så tidligt – vedtægterne lægger op til, at det 
sker hver 5. år, da der har været mange års pause, og bestyrelsen har ønsket at synliggøre og udnytte denne 
mulighed for at skabe opmærksomhed omkring vores fags udvikling. Der vil ikke blive uddelt Guldmedalje i 
2019, og det vil være op til den nye bestyrelse af tage stilling til, hvilken praksis man vil anvende fremover. 
 
Selskabets bestyrelse har indgået en ny administrationsaftale med PharmaDanmark. Aftalen er på de fleste 
områder en forlængelse af den hidtidige aftale,  i henhold til hvilken, PharmaDanmark varetager selskabets 
medlemsregistrering, bogholderi, kommunikation til medlemmer samt stiller lokaler til rådighed for møder 
for medlemmer, bestyrelse og sektionsbestyrelser. Den nye aftale indeholder dertil studenterhjælp til 
bestyrelsesarbejde både for sektionerne og bestyrelsen af selskabet. Bestyrelsen har valgt at opprioritere dette 
for at mindske omganget af administrative opgaver i bestyrelserne, og dermed øge interessen for at deltage i 
bestyrelsesarbejde. Endvidere er administration af selskabets hjemmeside overdraget til studenterhjælperne. 
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Der er tilknytte to studenterhjæpere til selskabets aktiviteter og bestyrelserne er begyndt at anvende denne 
mulighed. 
 
Selskabet har i mange år været medlem af EUFEPS uden dog at have deltaget aktivt i EUFEPS arbejde. 
Korbinian Löbmann, Associate Professor, Institut for Farmaci på KU er medlem af EUFEPS’ Executive 
Committee, og har taget kontakt til Selskabets bestyrelse for en dialog om Selskabets interesse i EUFEPS. 
Bestyrelsen har inviteret Korbinian Löbmann til at deltage som associeret bestyrelsesmedlem i Selskabets 
arbejde. Det er indtil videre interessant og positivt. 
 
Selskabets bestyrelse har gennem de seneste år diskuteret, hvordan man kan skabe opmærksomhed og 
interesse omkring Danmarks Farmaceutiske Selskab blandt studerende og dermed sikre tilgang af yngre 
medlemmer til Selskabet. Som led heri har Selskabet besluttet at invitere to studerende til at deltage i 
bestyrelsesarbejdet som assoscierede bestyrelsesmedlemmer. De er begge aktive i  Student of Pharmaceutical 
Sciences (SOP). Osgå dette er indtil videre interessant og positivt. 
 
Bestyrelsen har besluttet af nedlægge Sektion for klinisk lægemiddeludvikling, da det i en årrække ikke har 
været muligt at sammensætte en bestyrelse. 
 
Selskabet bestyrelse af har i den forgange periode modtaget og behandlet forslag om oprettelse af en ny 
sektion med fokus på Personalised Medicine. Bestyrelsen anerkendte initiativet og var enige i, at det er et 
vigtigt emne for vores fag. Da emnet indgår i arbejdet i flere af de nuværende sektioner forelog bestyrelsen, at 
forslagsstilleren som associeret til bestyrelsen kunne medvirke til mødeaktiviteter indenfor emnet på tværs af 
sektionerne. Dette var forslagsstilleren imidlertid ikke interesseret i. Emnet vil givetvis præge mødeaktiviteter 
i sektionerne de kommende år.  
 
Alejandra Mørk 
Formand 
 


