
ÅRSBERETNING marts 2022

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

• Deltagelse i råd og nævn, der har betydning for den fremtidige udvikling indenfor farmaci og anden farmaceutisk

videnskab i Danmark.

Antal medlemmer i DFS-marts 2022 er opgjort til 592 selskabet havde per feb. 2021 576 medlemmer. En nettofremgang

på 16 medlemmer.

Analytiker-ringen: 147 medlemmer

Biofarmacisektionen: 125 medlemmer

Sektionen for klinisk farmaci: 240 medlemmer

Sektionen for samfundsfarmaci: 178 medlemmer

PopSim sektionen for kvantitativ farmakologi: 24 medlemmer

Det er muligt at være medlem af flere sektioner på samme tid.

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i september 2021 bestået af

● formand, Helle Ølgaard McNulty (valgt)

● næstformand, Christian Bernstein Rubek (valgt)

● kasserer, Kamilla Rolsted (valgt)

● repræsentant for Analytiker-Ringen: Nikolaj Petersen

● repræsentant for Sektion for Klinisk Farmaci: Charlotte Vermehren

● repræsentant for Biofarmacisektionen, Stine Harloff-Helleberg

● repræsentant for Samfundsfarmacisektionen, Stine Westergaard repræsentant for PopSim-sektionen, Rasmus

Juul Kildemoes.

Desuden har bestyrelsen i perioden tilknyttet følgende associerede bestyrelsesmedlemmer:



● Korbinian Löbmann, medlem af bestyrelsen for EUFEPS

Hovedparten af selskabets aktiviteter, i relation til medlemmerne, foregår i selskabets sektioner og bestyrelsen vil gerne

udtrykke sin store anerkendelse af det fine arbejde, som foregår i sektionerne.

Det er en stor glæde, at vi nu kan holde et GF, som er i fysisk form efter, at vi i 2021 måtte afholde GF virtuelt på grund

af COVID-19 situationen.

Bestyrelsens og selskabets arbejde har i år i nogen grad været præget af pandemien og deraf følgende restriktioner på

afholdelse af møder. Bestyrelsen har i perioden siden sidste GF afholdt de fleste møder virtuelt. Det har fungeret

udmærket. Fremadrettet vil møderne være en blanding af fysiske og virtuelle møder. Dette bidrager til øget fleksibilitet

og effektivitet i bestyrelsesarbejdet.

Hjemmesiden og tilhørende sociale medieplatforme har medvirket til at sikre DFS’s synlighed og bidraget til meget flotte

deltagerantal på virtuelle møder afholdt af sektionerne i 2021. Investering i den nye hjemmeside fra 2020 var helt

nødvendig og har allerede båret frugt.

I sektionerne er der fortsat arbejdet meget kreativt med virtuelle møder. Det har også i 2021 været muligt at afholde

arrangementer i sektionerne med deltagelse på nogle gange 100 + deltager. Det er superflot.

Bestyrelsens arbejde med at udvikle et ny grafisk udtryk og logo er nu afsluttet. Det nye design kan benyttes fra 1.4

2022.

Det er i stigende grad oplevet som en udfordring, at DFS-logo var udviklet i en tid før den digitale verden fandtes.

Samtidigt fik vi henvendelser fra medlemmer med klinisk arbejde om, at man ønskede sig et emblem/logo, der kunne

signalere faglig identitet, når der udføres eks. medicinsamtaler på apoteker. Dette medførte kontakt til et par designere

for at få deres input. Ville det være muligt at genbruge det nuværende logo til et fysisk emblem?

Bestyrelsen blev stærkt rådet til at forenkle og tænke nyt. I bestyrelse ville vi utroligt gerne bibeholde så meget af det

gamle logo som muligt, men også forny på en måde hvor der var respekt for DFS’s historie og identitet.

Dette arbejde er nu mundet ud i et nyt grafiskdesign til logo. Det er vedhæftet her til jeres orientering.  Der er aftalt

lancering i blandt andet Pharma nr. 4.

I bestyrelsen har vi forsøgt at gøre os umage for at ramme et udtryk, der bygger broen imellem det moderne og

historien. Slangen og hygieia skålen er bevaret og opdateret. Emblemet er udført af P. Hertz juveler.

Alle fuldbetalte medlemmer af selskabet med afsluttet kandidateksamen vil kunne bestille det gratis. Det er bestyrelsen

opfattelse at især farmaceuter på apoteker og sygehusapoteker ønsker at benytte det.

En kæmpestor tak til Christian og Kamilla for jeres store arbejde og engagement i projektet.

Selskabets bestyrelse nyder godt af administrationsaftalen med PharmaDanmark. Vi har fået i år fået ny

studentermedhjælp (Jasmin), som hjælper bestyrelsen med det praktiske. Der arbejdes fortsat målrettet med

kommunikation via diverse elektroniske medier.

Selskabet har bevaret medlemskab af EUFEPS og har drøftet EUFEPS arbejde mere intensivt på møderne.

Dette sker via Korbinian Löbmann aktive deltage i bestyrelsens arbejde

Sektion for klinisk farmaci har afgivet svar i et antal høringer i 2021

Apoteksfarmaceutkongressen forventes nu afholdt i august 2022
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