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Pharmadanmark har i de senere år været igennem en 
markant forandring i den måde, foreningen arbejder på, 
og de mål vi sætter os på medlemmernes vegne. Me-

get snart flytter vi os også rent fysisk. Efter 22 år på Rygårds 
Allé i Hellerup rykker vi til Frederiksberg – nærmere bestemt 
højhuset på Gammel Kongevej, også kendt som Codanhus.

I øjeblikket er vi i gang med de sidste forberedelser til flyt-
ningen, og 1. september vil vi være klar på 9. sal i de nyind-
rettede og meget indbydende lokaler. Jeg skal ikke lægge 
skjul på, at jeg har svært ved at skjule min begejstring – og 
det skyldes ikke kun den glimrende udsigt over byens tage 
og søer. Det skyldes først og fremmest, at vi nu får fantasti-
ske muligheder for at dyrke fællesskabet i tidssvarende loka-

ler. Fremtidssikrede rammer som understøtter Pharmadanmarks udvikling.
 

Sekretariatet i Hellerup var i mange år et velfungerende hus for foreningen – og var et godt valg, da den 
daværende Farmaceutforening var vokset ud af Toldbodsgade i indre København. Men det skal heller 
ikke være nogen hemmelighed, at Rygårds Allé ikke længere opfylder de behov, som i takt med vores 
udvikling og aktiviteter er opstået. Derfor har vi i en længere periode overvejet at flytte. Med fraflytnin-
gen af 800 Codan-medarbejdere fra Codanhus opstod den perfekte mulighed.

Medlemmerne brugte – før coronaen – i stor stil lokalerne i Hellerup til både sociale og faglige akti-
viteter, ligesom Pharmadanmark naturligvis selv har afholdt både små og store arrangementer. Ikke sjæl-
dent kunne man opleve at skulle gå på jagt efter et ledigt rum, hvor man kunne slå sig ned. Og ikke 
sjældent var der så mange deltagere til et fagligt arrangement, at det måtte flyttes ud i byen.

Det er enormt positivt, for det er lige præcis sådan, jeg som formand gerne vil have, at Pharmadan-
mark er: Et sted der summer af al slags medlemsaktivitet. Men det kræver naturligvis, at vi har de rigti-
ge faciliteter. Det får vi i den grad nu.

Jeg tror også, at de medlemmer, som er politisk engageret i Pharmadanmark, for eksempel i sektio-
nerne, vil finde det helt naturligt og attraktivt at bruge Codanhus – det vil styrke foreningens fagpoliti-
ske arbejde og fællesskabet.

Jeg er ligeledes sikker på, at det vil inspirere, at vi i den 41.000 kvadratmeter store kontorejendom 
kommer til at dele adresse med mange spændende virksomheder og foreninger – vores over- og under-
boer er alt fra Philips til Politiforbundet. 

Vi etablerer sekretariatet i Codanhus sammen med Den Danske Dyrlægeforening (DDD). Samlet skal det 
fælles sekretariat rådgive og servicere en branche i rivende vækst – med udgangspunkt i de forskellige 
kompetencer vores foreninger repræsenterer. Det er godt for medlemmerne, og det er godt for vores 
forening. 

I første omgang bliver ændringen ikke nødvendigvis så tydelig for jer som medlemmer. Men på sigt 
skal I gerne kunne mærke, at Pharmadanmarks tilbud og arrangementer bliver endnu bedre og endnu 
mere relevante i jeres arbejdsliv. Og I vil forhåbentligt også kunne se, at vi lykkes med at opnå indfly-
delse på de ting, der betyder noget for jer i jeres arbejdsliv – fordi vi bliver mere robuste som forening, 
og fordi vi fokuserer vores ressourcer bedre.

Jeg ser frem til at møde jer i Codanhus.
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>  Som behandlere kan 
vi have rehabiliterende 
effekt, men recovery 
kommer indefra

>  P S Y K I AT R I

Den ene side af sundhedshuset, 
hvor medicinpædagogisk farma-
ceut Anders Helbos kontor er, er 
regional, den anden kommunal. 
Bygningens reception er fælles. 
Intentionen er fysisk at synliggøre, 
at her er sektorerne tæt på hinan-
den for at skabe den nødvendige 
sammenhæng i psykiatrien.
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En holistisk tilgang og medinddragelse af 
borgeren er alfa og omega for medicin-
pædagogisk farmaceut Anders Helbo, 

når han besøger borgere med svær psykisk 
sygdom på bosteder. De fleste af borgerne 
har skizofreni. Og i virkeligheden handler den 
medicinske behandling om meget andet end 
medicin, fortæller Anders Helbo og understre-
ger, at han ikke er klinisk, men medicinpæda-
gogisk farmaceut:

”Det pædagogiske rummer en mere holi-
stisk og medinddragende måde at møde bor-
geren på. Inden for psykiatrien er det udpræ-
get vigtigt, at patienten har ejerskab over egen 
behandling. Deres fortælling og oplevelse af 
medicinen er helt afgørende for at tage de 
rigtige beslutninger om deres behandling,” 
siger han. 

Anders Helbo arbejder i Psykiatrisk Center 
Københavns Botilbudsteam, som hører til Re-
gion Hovedstadens Psykiatri, og som under-
støtter 400 borgere på bosteder i København 
og Frederiksberg Kommune. Her er han ene-
ste farmaceut og uddyber om den holistiske 
tilgang, at en borger eksempelvis kan føle sig 
stresset af larmende naboer, som forhindrer 
borgeren i at sove om natten:

”Borgeren oplever at have fået det værre 
og efterspørger mere medicin. Dog vil medi-
cin ikke afhjælpe problemet, men derimod at 
tale om, hvad man kan gøre ved støjen. Man 

siger altid menneske før medicinliste. Men i 
psykiatrien er det reelt en forudsætning for 
den mest hensigtsmæssige medicinering at 
inddrage borgeren som helt menneske snare-
re end bruger af medicin,” siger han. 

Recovery 
Når inddragelsen er så vigtig, handler det også 
om, at Anders Helbo og teamet arbejder ud 

fra en såkaldt recovery-model. Anderledes fra 
tidligere tider ser man i dag på psykisk syg-
dom som noget, man kan leve et så at sige 
normalt liv med. Fordi du har fået en diagno-
se én gang, behøver den ikke definere dig for 
altid.

”Sygdomsbilleder er selvfølgelig forskelli-
ge, men grundlæggende handler recovery om 
hjælp til selvhjælp og troen på at komme sig, 

P S Y K I AT R I  <

Medicinpædagogisk farmaceut Anders Helbo kører ud til borgere med svær psykisk sygdom og taler med dem om deres 

medicinske behandling. Her er concordance frem for ’blot’ compliance i højsædet. Måske mere end noget andet sted er 

en holistisk tilgang vigtig for at sikre borgerne den bedste behandling, siger han

Af Sarah Piil / Foto af Camilla Schiøler

”Ejerskab over egen 
behandling er afgørende 
i psykiatrien”

>

SERIE . PSYKIATRIENS FAGLIGE ANSIGTER
Regeringen barsler med at fremlægge en 10-årsplan for psykiatrien i starten af det nye 

år, hvorfor området fylder i den sundhedspolitiske debat. Inden de politiske forhand-

linger afleverer Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen deres anbefalinger til en ny 

handlingsplan for psykiatrien. De forventes at komme i november. 

Medicin spiller en væsentlig rolle i den psykiatriske behandling. Medicinering af bor-

gere med en psykiatrisk lidelse er udpræget kompleks og kræver specialviden og høj 

faglighed. Her kan eksempelvis farmaceuterne bidrage til at skabe kvalitet i borgernes 

medicinske behandling. Samtidig er samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer af 

særlig stor vigtighed. I denne artikelserie sætter Pharma fokus på, hvordan life scien-

ce-specialister skaber værdi på det psykiatriske område. Og aller vigtigst: Værdi for 

dem, det handler om, nemlig borgerne med psykisk sygdom.

 

Medicinpædagogisk farmaceut: 
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og måske på sigt blive helt fri af diagnosen. 
Som behandlere kan vi have en rehabiliteren-
de effekt, men recovery kommer indefra. Kun 
borgeren kan mærke og føle recovery, derfor 
er deres mening så vigtig,” siger Anders Hel-
bo, der af samme grund ikke taler om skizo-
frene, men om borgere med skizofreni. Fordi 
borgerne er andet end sygdommen.

Cirka 20 procent af mennesker med skizo-
frenidiagnose klarer således sig selv i egen 
bolig, går på arbejde, har ikke symptomer og 
har ikke hospitalsindlæggelser.

”Mange af de ældre borgere på bosteder-
ne er ikke vant til at blive hørt, fordi det gjor-
de man ikke for 20 år siden. Typisk ville en 
skizofren dengang få førtidspension og blive 
parkeret der. Ud fra en recovery-tankegang 
behøver du ikke at blive parkeret på et bosted 
resten af dit liv, fordi du har skizofreni,” ud-
dyber Anders Helbo. 

Concordance
Således nævner Anders Helbo igen og igen 
concordance som centralt for sit arbejde i psy-
kiatrien fremfor compliance. Hvor compliance 
handler om graden af overensstemmelse mel-
lem patientens medicinindtag og den ordine-
rede behandling, er concordance en proces 
for medicinordination og medicinbrug, der er 
baseret på partnerskab:

”Jeg taler meget med borgerne om balan-
cen mellem bivirkning og virkning. En forvent-
ningsafstemning af hvad medicin kan og skal. 
Ud over cancermedicin er anti-psykotisk den 

medicingruppe med flest alvorlige bivirknin-
ger. Men medicinen gør sørme meget godt, 
når den er korrekt håndteret. Og ikke alle op-
levede bivirkninger er reelle, ved jeg som den 
medicinske ekspert,” fortæller Anders Helbo, 
der som medicinpædagogisk farmaceut klæ-
der borgeren på til at tage oplyste beslutnin-
ger om deres medicin. 

Potentielle følgevirkninger af medicinen 
såsom forhøjet kolesterol, blodtryk og star-
tende diabetes er Anders Helbo også opmærk-
som på. Er den somatiske behandling retti-
dig? Som farmaceut har han blik for hele den 
medicinske behandling.

”Tit er det også sådan, at borgerne synes, 
de får meget medicin og efterspørger mindre. 
Men det skal ikke nødvendigvis løses i psyki-
atrien, hvis borgeren for eksempel får mange 
kosttilskud. Atter handler det om, at mere vi-
den giver borgeren mulighed for at tage mere 
ansvar, som videre giver en bedre behandling 
og desto større livskvalitet,” understreger han.

Sammenhæng i psykiatrien
Når Anders Helbo ikke er ude hos borgerne, 
holder han til på sit kontor på det gamle ho-
spital på Griffenfeldsgade i København, der 
nu fungerer som sundhedshus. Her sidder han 
side om side med psykiatere, der har behand-
lingsansvaret og altså tager beslutninger om 
borgernes medicin ud fra Anders Helbos ob-
servationer og samtaler med borgeren, kon-
taktsygeplejerske og bostedets pædagoger 
eller andet relevant personale. 

”Kommunen, herunder bostederne, har det 
socialpsykiatriske ansvar for rehabilitering, 
mens vi i regionen har behandlingsansvaret. 
Men de to hænger utroligt meget sammen, 
og her kommer jeg ind i billedet. Fordi jeg 
kommer hele vejen rundt, kan jeg være med 
til at skabe sammenhængen. I psykiatrien er 
det tværsektionelle samarbejde udpræget vig-
tigt for borgernes recovery,” siger han. 

Anders Helbo underviser også personalet, 
herunder sosu’er og pædagoger, ude på bo-
stederne i at håndtere medicin korrekt. Yder-
mere skriver han til praktiserende læge – eller 
klæder borger på til selv at tage samtalen – 
med forslag til ændring i den somatiske be-
handling.

”Farmaceuter er eksperter i lægemidler på 
tværs af specialer og har evnen til at formid-
le og rådgive om medicin til borgere såvel som 
andre faggrupper. Som ambulant tilbud, der 
rykker helt ud til borgerne i deres trygge nær-
miljø, kan vi tilmed være med til at bygge bro,” 
siger han:

”I Glostrup har man helt for nyligt fået en 
ambulant farmaceut som mig tilknyttet et bo-
tilbudsteam. Men indtil da har jeg været den 
eneste af min slags, som har fuld fokus på 
ambulant behandling. Så potentialet for at 
udbrede det ambulante tilbud til flere borge-
re, der kan styrkes i deres recovery, er stort,” 
påpeger han.

>  P S Y K I AT R I

Medicinpædagogisk 
farmaceut Anders 

Helbo drøfter borgeres 
behandling med 

sygeplejerske.
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Kort nyt

Danske Regioners bestyrelse har vedtaget 
at arbejde videre med 17 forslag på medi-
cin-området. Målet er bedre kvalitet og for-
syningssikkerhed.

”Vi vil gerne sikre, at danskerne får me-
dicin, når det giver dem øget livskvalitet. 
Medicin redder og forlænger liv hver dag, 
men større doser og flere medikamenter i 
længere tid er ikke altid den bedste løsning,” 
siger Karin Friis Bach (B), sundhedsudvalgs-
formand i Danske Regioner. 

Hun peger blandt andet på, at samspil-
let mellem forskellige præparater kan være 
uheldig, så effekten udebliver og giver eks-
tra bivirkninger.

I udspillet står der: 
”Regionerne skal sikre, at der er kliniske 

farmakologer, farmaceuter og farmakono-
mer, der kan understøtte lægerne i forhold 
til lægemiddelrelaterede spørgsmål og op-
gaver på hospitalsafdelingerne. Regionerne 
skal samtidigt sikre, at de praktiserende læ-
ger kan få rådgivning og vejledning om brug 
af medicin, både i forhold til interaktioner, 
aftrapning og medicingennemgang.”

Pharmadanmark hilser regionernes øge-
de fokus på kvaliteten i lægemiddelbehand-

lingen meget velkommen og finder det i den 
forbindelse oplagt at inddrage farmaceuter 
endnu mere i patienternes medicinering.

Farmaceuter er allerede i fuld gang på 
hospitalerne, hvor de arbejder tæt sammen 
med læger og sygeplejersker om patientens 
medicin og i stigende grad er en vigtig del 
af det tværfaglige team omkring patienten. 
Det vil styrke kvaliteten og patientsikkerhe-
den, hvis man involverer farmaceuter endnu 
mere og finder modeller for, hvordan de for 
eksempel kan understøtte de praktiserende 
lægers arbejde og styrke fagligheden om-
kring brugen af lægemidler på blandt andet 
bosteder, lyder det fra Pharmadanmark.

DET GODE LIV M
ED EFFEKTIV BRUG AF M

EDICIN 2021 / SIDE 1

Det gode liv 

med effektiv 

brug af medicin 

Sundhedsklynger: 
Bedre patientforløb og 
mere nærhed
Regeringen, Danske Regioner og KL vil etab-
lere nye, forpligtende og formaliserede ‘sund-
hedsklynger’ omkring hvert af landets 21 akut-
hospitaler. Samtidig skal den nuværende po-
litiske struktur i hver region forenkles og styr-
kes. Den nye struktur skal understøtte sam-
arbejdet på tværs i sundhedsvæsenet og ska-
be sammenhæng for blandt andet mennesker 
med kroniske sygdomme og psykiske lidelser 
og ældre.

”Med aftalen tager vi et stort og vigtigt 
skridt mod at sikre, at de mange patienter, vi 
er fælles om på tværs af hospitaler, kommu-
ner og almen praksis, fremover får en behand-
ling, der hænger bedre sammen. Vi bygger 
videre på de mange gode erfaringer, der alle-
rede findes, og indfører handlekraftige sund-
hedsklynger, der kan løse konkrete udfordrin-
ger for patienterne og skabe en reel foran-
dring i hverdagens samarbejde i sundhedsvæ-
senet,” siger Stephanie Lose (V), Danske Re-
gioners formand.

Også KL’s formand Jacob Bundsgaard (S) 
og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) 
har store forventninger til de nye sundheds-
klynger, som både vil have et fagligt og et po-
litisk niveau og indeholde repræsentanter fra 
region, kommuner og almen praksis. Den nye 
struktur er et led i en samlet sundhedsaftale 
og vil indgå i de kommende forhandlinger om 
regeringens sundhedsaftale.

Pharmadanmark ser positivt på initiativet.
Medicin er ofte en fast følgesvend for æl-

dre og kronikere, hvilket kræver opmærksom-
hed. Farmaceuter kan som eksperter i læge-
midler være med til at garantere den bedste 
og mest sikre medicinske behandling – også 
i sundhedsklynger, mener foreningen.

Gode bud på bedre og mere effektivt 
medicinforbrug 
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Den nye ferielov betyder, at man mister sin gamle, opsparede ferie til nytår. Ferie fra tiden før 1. september 2020 og 

den nye ferielov kan altså hverken overføres eller blive udbetalt. Den risiko er der sikkert nogle af Pharmadanmarks 

medlemmer med ’gammel’ ferie på kontoen, som ikke er opmærksomme på. Få styr på din eventuelle restferie, og lav 

en aftale med arbejdsgiveren om at få ferien afholdt, lyder det fra Pharmadanmarks jurister.

Af Christian K. Thorsted

Brug din gamle ferie, 
før det er for sent 

>  L Ø N  &  A N S Æ T T E L S E

Det gamle ordsprog ’den der gemmer til natten, gem-
mer til katten’ kan vise sig at være den barske re-
alitet for de Pharmadanmark-medlemmer, som ikke 

er opmærksomme på konsekvenserne af den nye ferielov. 
De risikerer simpelthen, at deres opsparede feriedage for-
svinder op i den blå luft fra nytår.

”Hvis man har gammel ferie stående – fra sommeren 
2020 eller tidligere – så skal man passe på, for hvis man 
ikke afholder denne ’gamle’ ferie inden 31. december i år, 
mister man ganske enkelt dagene. De kan ikke overføres 
til næste år, og de kan heller ikke udbetales,” fortæller 
advokat Casper Gad, Pharmadanmark.

Han erkender, at overgangen til den nye ferielov kan 
være svær at forstå, men bordet fanger altså, og det er 
ingen undskyldning ikke at kende reglerne.

”Rigtig mange har gamle feriedage stående fra over-
gangen til den nye ferielov – ikke mindst fordi de har væ-
ret nødt til at udsætte ferie på grund af travlhed med 
corona-relaterede opgaver. Det vil jo gøre det ekstra ær-
gerligt at miste ferien,” siger han.

Casper Gad peger på, at problematikken også i særlig 
grad gælder personer, som har været på barselsorlov eller 
været langtidssyge i perioden mellem 1. maj og 31. august 
2020. Denne gruppe medlemmer har nemlig typisk en 
større mængde overført ferie. 

”Men det er vigtigt at forstå, at man alene risikerer at 
miste de lovbestemte feriedage i ferieloven – det gælder 
altså som udgangspunkt ikke de ekstra feriefridage, som 
man måtte have som en del af sine individuelle vilkår el-
ler i sin overenskomst. Hvis man mangler at afholde dage, 
som ikke er lovbestemte, for eksempel særlige feriedage 
eller feriefridage, vil det komme an på ens individuelle af-
tale eller overenskomst, om disse dage bortfalder.” 

Lav en plan
Hvis man har gammel ferie stående, opfordrer Casper Gad 
til, at man skynder sig at få lavet en plan for afholdelsen 
med sin arbejdsgiver.

”Det er altid en god idé at være ude i god tid med øn-
sker om ferie, da medarbejderens ønsker skal hænge sam-
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men med arbejdspladsens drift. Det gælder også her, el-
lers risikerer man, at arbejdsgiver i sidste ende varsler fe-
rien til afholdelse på et tidspunkt, der ikke passer dig godt. 
Det kan betyde, at du ikke får samme kvalitet ud af din 
ferie, fordi du for eksempel ikke kan afholde den med din 
familie eller venner. Så lav en plan.”

Hvor stammer dagene fra?
Forklaringen på de potentielt mange uafholdte ferieda-
ge skal findes i, at man ved overgangen til den nye fe-
rielov automatisk fik ’tømt’ feriekontoen efter den gam-
le ferielov over i det nye ferieår. Dermed kunne der over-
føres op til 16,64 dage, som ellers skulle være holdt sid-
ste sommer i ’mini-ferieåret’. Man har altså haft mulig-
hed for at skubbe en meget større portion ferie, end 
man ellers har kunnet tidligere. Det fik man lov til for 
at gøre overgangen til den nye ferielov så fleksibel som 
muligt. 

”Normalt vil vores medlemmer have holdt en helt al-
mindelig sommerferie på cirka tre uger, hvilket godt og 

vel ville have opbrugt dagene. Men sidste år var meget 
specielt grundet corona, og nogle medlemmers feriepla-
ner er enten blevet skubbet grundet sygdom, eller fordi 
deres arbejdsplads har haft ekstraordinært travlt,” uddy-
ber Casper Gad.

31. december i år slutter den første ferieafholdelses-
periode i det nye feriesystem. Derfor skal man ved årets 
udgang både have brugt den del af de 16,64 dages ferie, 
som man måske ikke fik holdt i ’mini-ferieåret’ – og mindst 
fire af de fem uger, man har optjent siden 1. september 
2020.

”Hvis man ikke selv har styr på, hvor meget ubrugt fe-
rie man fik overført, da vi gik over til det nye feriesystem, 
så må man spørge i arbejdsgiverens HR-afdeling. Hvis man 
har været feriehindret sidste sommer, som for eksempel 
syg eller på barsel, eller man i øvrigt har nogen spørgsmål 
til de nye regler, sidder Pharmadanmarks jurister klar med 
individuel rådgivning," slutter Casper Gad.

Den nye ferielov
Den nye ferielov trådte i kraft 1. september 2020, og den har ændret, den måde vi optjener og afholder ferie 
på. Vi overgår til såkaldt ’samtidighedsferie’, som betyder, at man kan afholde sin ferie i takt med, at man op-
tjener den. Den nye lov var nødvendig for at overholde EU’s regler for ferie, og den tager også bedre hensyn 
til nyuddannede lønmodtagere på arbejdsmarkedet, som tidligere kunne risikere at skulle vente op til 16 må-
neder, før de kunne holde betalt ferie.

Ferieåret vil fremover udgøre perioden 1. september til 31. august – og man vil kunne afholde sin optjen-
te ferie allerede måneden efter, man har optjent den.

Man skal afholde sin optjente ferie inden for en periode på 16 måneder, fra 1. september til 31. december 
året efter. Den periode kaldes ferieafholdelsesåret. 

Med det nye feriesystem vil man ligesom tidligere optjene fem ugers ferie pr. år – svarende til 2,08 dag pr. 
måned og 25 dage i alt. Hertil har de fleste en sjette ferieuge takket være deres overenskomst eller individu-
elle vilkår.
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Kompetencer 
Af Christian K. Thorsted / Foto af Camilla Schiøler 

Folk flytter sig

Hvorfor blev det lige i start-up virk som heden Unibrains, 
at du har fået nyt job?
Min situation var lidt speciel, fordi min projektstilling ved Det 
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udløb, lige inden jeg 
gik på barsel. Da min barsel sluttede, stod jeg derfor uden job. 
Jeg kunne godt have forsøgt at fortsætte med at gå forsknings-
vejen på et universitet, men jeg valgte at gå efter at få et job i 
en virksomhed, hvor jeg kan bruge de kompetencer og den er-
faring, jeg har inden for blandt andet toksikologi og teoretisk og 
praktisk viden om dyreforsøg.

Derfor postede jeg et opslag i Facebook gruppen ’Dyrlæger 
og dyrlægestuderende inden for Life Science’, hvor jeg skrev, at 
jeg var på udkig efter job. Det svarede min nye chef på, og den 
dialog endte med, at jeg blev tilbudt et job i Unibrains. Det har 
været en øjenåbner for mig, hvordan man kan bruge sit netværk 
på den måde.

Det tiltaler mig meget, at det er en start-up, hvor der er fuld 
fart på, og hvor jeg meget selv kan præge jobbet. Det er en at-
traktiv chance at kunne være med fra start til at tegne, hvad det 
skal være for en virksomhed, og hvad vi beskæftiger os med. 
Samt at samarbejde tæt med erfarne mentorer.

Hvad skal du lave i Unibrains?
Unibrains har rødder i det universitære system – deraf navnet 
Unibrains. Vi løser forskellige opgaver for alle størrelser virk-
somheder, for eksempel har vi indgående viden om, hvilken do-
kumentation der er nødvendig for at få godkendt et nyt læge-
middel, nyt medicinsk udstyr eller kosttilskud på markedet. Vi 
kender lovgivningen og kan hjælpe firmaer med at skrive de 
rette dokumenter til myndighederne. Unibrains kan komme ind 
og hjælpe i alle stadier af processen. Det er spændende og læ-
rerigt.

Virksomhedens stifter og CEO, som i øvrigt også er dyrlæge, 
er udover arbejdet med kundekontakt og virksomhedsudvikling, 
også beskæftiget med en dyrlægeklinik – og den anden senior-
konsulent, som er agronom, arbejder også med andre projekter 
ved siden af. Det vil sige, at det i høj grad bliver mig, som den 

indtil videre eneste fuldtidsansatte, som skal stå for at samle trå-
dene og drive opgaverne fremad.

Hvordan passer dine dyrlæge-kompetencer ind i jobbet?
De passer rigtig godt. Dyrlægeuddannelsen er nemlig meget bred 
og handler om andet og mere end hunde/katte, heste og pro-
duktionsdyr – især hvis man som jeg valgte uddannelsens bio-
medicindifferentiering, hvor man fokuserer på metoder til ud-
forskning af dyrs og menneskers sygdomme, især præ-klinisk 
forskning, herunder årsager og diagnostik, men også forskning i 
behandling og forebyggelse. Det var der, jeg tidligt så de mest 
spændende muligheder for faglig udvikling, inklusiv spændende 
ph.d.-projekter, og det er en specialisering, som giver virkelig 
mange muligheder for job inden for life science bagefter. Det er 
faktisk også kompetencer, som ligner dem, for eksempel farma-
ceuter har.

I mit seneste job i Det Nationale Forskningscenter for Arbejds-
miljø beskæftigede jeg mig især med det kemiske arbejdsmiljø, 
og hvordan både dyr og mennesker reagerer, når de udsættes for 
nanomaterialer, de ikke kan tåle.

Jeg har altså en masse viden og erfaring om farmakologisk 
forskning- udvikling, -produktion og lovgivning, som jeg kan 
bruge her i Unibrains til at hjælpe vores forskellige kunder. Sær-
ligt kan jeg bruge min toksikologiske viden, når jeg planlægger 
eller vurderer data fra dyreforsøg. 

Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan det bliver at 
arbejde i et så lille firma?
Det bliver helt sikkert anderledes – jeg har tidligere arbejdet det 
meget stort firma Lundbeck, hvor der jo for eksempel er en HR-af-
deling og helt klare retningslinjer for, hvordan man gør tingene.

Her i Unibrains er vi ikke mange hænder, men at arbejde i et 
lille firma giver også en anden frihed, end man normalt ville have. 
Jeg har stor indflydelse på min hverdag og fleksibilitet i, hvor-
dan jeg arbejder. Det er et stort privilegie som børnefamilie med 
fire mindre børn.

inden for farmakologisk forskning, udvikling, 
produktion og lovgivning i spil i start-up
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Kort nyt

Der blev ikke afgivet stemmer nok i den første urafstemning om en række vigtige ved-
tægtsændringer i Pharmadanmark, og dermed måtte der en ny afstemning til. Her deltog 
i alt 1.867 medlemmer, og der var mindst 74 procent ja-stemmer for alle forslag. Dermed 
var der også det krævede 2/3 flertal for ændringerne.

”Med vedtægtsændringerne, den nye politiske strategi og medlemsstrategien har vi 
trukket nogle klare linjer op for, hvad Pharmadanmark skal være for medlemmerne, og 
hvordan vi vil nå målene,” sagde Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark, ef-
ter afstemningen.  

Blandt de vedtagne ændringer er, at Repræsentantskabsmøder (RP) afholdes hvert 
andet år – til gengæld vil der blive afholdt en faglig konference for alle medlemmer. 

”Jeg håber, at alle har lyst til at byde ind med ideer til, hvordan denne konference skal 
arrangeres.”

Blandt de vedtagne ændringer er også, at der gives mulighed for at afholde RP virtu-
elt, og formandsperioden udvides til i alt i otte år. Der er også etableret to nye sektioner: 
Stat. Og Regioner og Kommuner. Derudover bliver 1. suppleanter fremadrettet en fast del 
af Hovedbestyrelsen (HB).

”Der er så at sige kommet orden i penalhuset, og vi har skabt nogle bedre rammer for 
at trække på hinandens forskellige kompetencer og erfaringer,” sagde Pharmadanmarks 
formand.

Diskutere professionsbachelorer igen
Det eneste forslag, som ikke realiseres, er forslaget om at åbne for professionsbachelorer 
i Pharmadanmark. Det gik ikke videre til afstemning nummer to, fordi det ikke helt fik 
2/3 flertal. Der var dog et flertal af medlemmerne i den første afstemning, som faktisk 
støttede forslaget.

I lyset af flertallet for forslaget har hovedbestyrelsen besluttet at gå i dialog med med-
lemmerne og repræsentantskabet. Hvilke barrierer ser de for professionsbachelorer ind i 
Pharmadanmark? 

"Mange af os arbejder jo side om side med dem i hverdagen, og personligt tror jeg, at 
det ville styrke Pharmadanmark – og faggruppen life science-specialister – at inkludere 
dem i vores fællesskab," siger Rikke Løvig Simonsen.

Baggrunden for forslaget var et ønske om at give Pharmadanmark mulighed for at vok-
se medlemsmæssigt og på den måde også give foreningen større tyngde til at opnå ind-
flydelse og soliditet til at udvikle medlemsservicen.

Pharmadanmarks Netværk for Yngre Forske-
re holdt før sommerferien møde, hvor der var 
fokus på, hvordan man kan bruge sin forsk-
ning i jobs uden for universitet – det er et me-
get relevant emne, idet langt størstedelen af 
alle ph.d.-studerende ender med gå den vej. 

”Vi havde inviteret et stærkt felt af færdi-
ge ph.d.’er, der fortalte om deres karriereve-
je, deres fravalg og tilvalg, men også om de, 
for det meste, lidt tilfældige beslutninger, der 
endte med, at de sikrede sig et job, hvor de 
alligevel fik bragt ph.d.'en i spil,” fortæller en 
af arrangørerne, Laura Victoria Jedig Lech.
Hun drog følgende konklusioner af mødet:
• Ph.d.’en giver et sæt af redskaber og kom-

petencer, som kan komme i spil på et væld 
af forskellige måder, når man står og skal 
finde job uden for universitetsverdenen

• Brug din fagforening til råd og sparring, 
hvis det er muligt 

• Man kan godt vende tilbage til forsknin-
gen, selvom man har været væk for en pe-
riode 

De engagerede oplægsholdere var Bjarke Abra-
hamsen, Stine Mogensen, Lene Juel Kjeldsen 
og Christina Råe Hansen.

Laura Victoria Jedig Lech er i øvrigt i øje-
blikket på orlov fra sit ph.d.-projekt, fordi CO-
VID-19 har forhindret hende i at få adgang 
til de nødvendige patienter – dette kan du 
læse mere om i Pharma nummer 4, som lig-
ger på www.pharmadanmark.dk

Klart flertal for nye vedtægtsændringer

Netværksmøde for 
Yngre Forskere

http://www.pharmadanmark.dk
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Opfordring til nordiske politikere: 
Sæt antibiotikaresistens højere på 
dagsordenen

Nordisk Råds danske præsidentskab og Udvalget for Velfærd i Nor-
den opfordrer de nordiske parlamenter til at debattere antibiotikare-
sistens og drøfte muligheden for at udvikle en fælles nordisk hand-
lingsplan til at bekæmpe den alvorlige sundhedstrussel.

”Allerede tilbage i 2014 fremlagde den tidligere svenske sundheds-
minister, Bo Könberg, en rapport for de nordiske sundhedsministre, 
der påpegede vigtigheden af at bekæmpe antibiotikaresistens. Dette 
er ikke blevet mindre aktuelt i 2021,” siger Bertel Haarder (V), præ-
sident i Nordisk Råd. 

Han peger på, at antibiotikaresistens er et prioriteret område for 
dette års danske præsidentskab i Nordisk Råd 

”Det danske præsidentskab stiller sig bag opfordringen, som jeg 
mener bør kickstarte en debat om antibiotikaresistens samt en drøf-
telse af muligheden for en handlingsplan på området. Det vil komme 
til gavn for Nordens 27 millioner indbyggere, og potentielt være et 
værn mod en ny og måske langt værre sundhedskrise, end den ver-
den står midt i nu,” lyder det fra præsidenten i Nordisk Råd.      

Opfordringen til parlamentarikerne i Norden om at sætte antibio-
tikaresistens højere på den politiske dagsorden er foranlediget af Ud-
valget for Velfærd i Norden. Udvalget har i en årrække arbejdet for et 
tættere nordisk parlamentarisk samarbejde i bekæmpelsen af denne 
alvorlige udfordring. En udfordring, der ifølge udvalgets ordførende, 
nordmanden Bente Stein Mathisen, ikke kan undervurderes:

”Som ordførende i Udvalget for Velfærd i Norden opfordrer jeg de 
nordiske parlamentarikere til at tage antibiotikaresistens meget seri-
øst. Dette initiativ skal igangsætte en debat om konkrete initiativer 
– både på den korte og lidt længere bane. Konsekvenserne, hvis vi 
ikke reagerer nu, kan være ødelæggende for verdenssundheden, men 
heldigvis kan vi gennem samarbejde på tværs af Norden og på tværs 
af fagområder stadig nå at reagere med konkrete forebyggelsestiltag 
og udvikling af ny antibiotika.” 

Læs artikel om The International Centre for Antimicrobial Resistan-
ce Solutions (ICARS) på side 14.

Innovative farmaceuter 
nomineret til idépris

Et nyt tilbud i Nordjylland, som to kliniske farmaceuter – Heidi 
Kudsk og Karina Kibsdal – står bag, blev før sommerferien no-
mineret til regionens idépris.

"Vi er meget tilfredse med den store anerkendelse af vores 
arbejde, der ligger i at blive indstillet til prisen," lyder det fra 
de to farmaceuter.

Regionsrådet oprettede Idéprisen for at anerkende og be-
lønne tiltag, der understøtter og styrker Region Nordjyllands 
vision om at skabe værdi for de nordjyske patienter og borge-
re. 
 
Tilbuddet hedder ’Vi piller ved pillerne’, og det handler kort 
fortalt om medicinsamtaler ved farmaceut ude i almen praksis 
samt opkvalificering af sygeplejersker.

Foreløbig viser initiativet, at patienterne føler sig trygge ved 
medicinsamtalerne og inddraget i beslutningen om ændringer 
i deres medicin. Lægerne finder interventionsforslagene brug-
bare og er trygge ved at uddelegere behandlingsplanen og me-
dicinsamtalen til farmaceuterne.

Pharmadanmark ser det nordjyske tilbud som et godt ek-
sempel på, hvordan farmaceuternes kompetencer kan bringes 
endnu mere i spil i sundhedsvæsenet, og hvordan løsningen på 
komplekse problemstillinger findes i samarbejde med flere for-
skellige faggrupper. 

Prisen endte med at blive givet til Endokrinologisk Afdeling 
ved Aalborg Universitetshospital og Steno Diabetes Center 
Nordjylland (SDCN). De har udviklet et tilbud, så de patienter, 
som ikke har behov for en fysisk undersøgelse i forbindelse med 
deres ambulatorietid, selv kan vælge, om de ønsker at mødes 
med deres behandler, eller om de hellere vil have en videokon-
sultation.
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>  R E P R Æ S E N TA N T S K A B S M Ø D E

Fakta om ICARS
ICARS blev etableret i 2018 og har et sekretariat på 20 
medarbejdere, som dels arbejder i Danmark og dels på 
projekter rundt omkring i verden.

ICARS er en tværfaglig forskning- og vidensorga-
nisation, der samarbejder med lav- og mellemindkomst-
lande om at udvikle og identificere evidensbaserede 
løsninger mod AMR. ICARS arbejder i partnerskaber 
med de enkelte landes regeringer, internationale orga-
nisationer, forskningsinstitutioner, fonde og civilsam-
fundet.

Danmark er forstsat den eneste bidragyder til ICARS, 
men forventningen er, at ICARS 1. september overgår 
til at være en uafhængig, selvejende institution. Der-
med bliver ICARS i stand til at modtage bidrag fra an-
dre lande og kan transformeres til en egentlig interna-
tional organisation.
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Mens COVID-19 helt forståeligt i de 
seneste halvanden år har taget ver-
dens opmærksomhed, er en anden 

pandemi i gang: AMR (Antimikrobiel resistens). 
Den har allerede vidtrækkende effekter og vil 
– modsat corona – blot forværres, hvis der 
ikke gribes effektivt ind.

”Når man taler om AMR, taler man ofte 
om ’en truende pandemi’, men reelt er pan-
demien allerede er i gang. Den er ikke på sam-
me måde som COVID-19 synlig, for den ud-
vikler sig ikke så dramatisk, som COVID-19 
har gjort. Men man estimerede for flere år si-
den, at der hvert år på verdensplan dør om-
kring 700.000 mennesker af infektioner med 
resistente bakterier. Siden man lavede det 
estimat, er der altså døde flere mennesker af 
AMR end af COVID-19. WHO anslår endda, 
at antallet af døde vil vokse til 10 millioner 
mennesker årligt i 2050 – flere end der i dag 
dør af kræft,” siger Scientific Director Robert 
Skov, The International Centre for Antimicro-
bial Resistance Solutions (ICARS).

ICARS blev etableret af den daværende 
VKL-regering i 2018 og er en tværfaglig forsk-
ning- og vidensorganisation, der samarbejder 
med lav- og mellemindkomstlande om at ud-
vikle og identificere evidensbaserede løsnin-
ger mod AMR. 

Mere resistens på grund af corona
Robert Skov vurderer, at COVID-19 har for-
værret de allerede store problemer med AMR 
globalt – også selvom coronaen har lært os 
meget om, hvordan vi med relativt simple 
midler – afstand og øget hygiejne – kan be-
grænse smitte. Herhjemme har man i primær-
sektoren set en markant nedgang i brugen 
af antibiotika, fordi folk har været opmærk-

somme på at holde sig hjemme, hvis de for 
eksempel har været forkølede, og de har 
heller ikke sendt småsyge børn i børneha-
ve. Meget antibiotika ville under normale 
omstændigheder være blevet givet for en 
sikkerheds skyld, idet det kan være svært 
på kort tid at afgøre, om en infektion skyl-
des eller virus eller bakterier – og dermed 
kan behandles.

”Men den positive tendens gælder ikke, 
når vi kigger bredere ud i verden og på ho-
pitalerne, tværtimod. Folk med COVID-19 
har været indlagt med svære og langvarige 
infektioner, og på grund af frygten for også 
at pådrage sig en bakteriel infektion, er rig-
tig mange af de patienter også blevet be-
handlet med antibiotika. Specielt på intensi-
vafdelingerne har man derfor set en betyd-
ning øgning af forbruget. En stor del af det-
te forbrug har ikke været rationalt, idet rela-
tivt få COVID-19 patienter har en bakteriel 
diagnose,” konstaterer Robert Skov.

Specielt i tredjeverdens lande har CO-
VID-19 også resulteret i overfyldte sygehu-
se, hvor det har været svært at holde afstand 
og forværret de hygiejniske forhold. Det har 
igen øget risikoen for infektioner, som har 
skullet behandles med antibiotika.

”Så man må forvente, at corona-pande-
mien faktisk betyder en stigende resistens – 
selvom der altså også har været god læring 
af den.”

Globale løsninger
Robert Skov erkender, at AMR er blevet skub-
bet noget i baggrunden på grund af CO-
VID-19, men omvendt danner COVID-19 mo-
del for, hvordan vi kan løse globale sundheds-
mæssige kriser fremover, mener han.

”Det handler ikke mindst om samarbejde 
og koordinering internationalt. Det er erfa-
ringer, vi kan bruge i forbindelse med bekæm-
pelsen af AMR,” siger han.

Man kan også trække den parallel, at der 
er en stigende erkendelse af, at det ikke er 
holdbart, at corona-virussen får lov af udvik-
le sig ude af kontrol i udviklingsverdenslande 
– alene af den grund at det ville risikere at 
holde gang i epidemien i mere udviklede lan-
de. 

”På samme måde med AMR. For os er anti-
biotikaresistens nok alvorligt, men ikke noget, 
vi ikke kan klare. Kun få danskere bliver ramt 
af bakterier, vi overhovedet ikke kan behand-
le. Men det er realiteten i mange lav- og mel- >

Corona-pandemien har forstærket de allerede meget alvorlige problemer med antimikrobiel resistens, 

men har omvendt også vist, at pandemier kræver globale løsninger. Det siger Robert Skov, som leder The 

International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions (ICARS).

Af Christian K. Thorsted

Pandemien er i gang

R E S I S T E N S  <

Antimikrobiel resistens:

Scientific Director Robert Skov, The Inter-
national Centre for Antimicrobial Resistance 
Solutions (ICARS): ”Man er nødt til at se på 
AMR som et globalt problem, og ikke blot 
noget der rammer fattige lande.”
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lemindkomstlande. AMR rammer altså meget 
skævt,” siger Robert Skov og fortsætter:

”AMR er heller ikke alene et sundhedspro-
blem, men et udviklingsproblem, som reelt 
truer opnåelsen af FN’s verdensmål. Verdens-
banken har peget på, at AMR kan have øko-
nomiske konsekvenser i størrelsesorden som 
ved finanskrisen, hvis det fortsætter. Men 
modsat finanskrisen, som kun varede få år, er 
der ikke udsigt til en løsning på AMR.”

Det betyder også, at AMR vil have geopo-
litiske konsekvenser, for eksempel vil øget fat-
tigdom få flere mennesker til at søge andre 
steder hen.

”Derfor er man også nødt til at se på AMR 
som et globalt problem, og ikke blot noget 
der rammer fattige lande.”

Det globale element i AMR illustreres i øv-
rigt også af corona på en anden måde. Rej-
serelateret MRSA (Den særlig type stafylo-
kok-bakterier, der er modstandsdygtige over 
for en række antibiotika) er faldet betydeligt 
i år, hvilket naturligvis skyldes de omfattende 
rejserestriktioner.

Stor interesse for samarbejde
Roberts Skov glæder sig over, at der i de sene-
re år faktisk er kommet ganske meget opmærk-
somhed på AMR, og at der er taget flere initi-
ativer. For eksempel har over 140 lande lavet 
en handlingsplan mod antibiotikaresistens.

”Det er enormt positivt, men problemstil-
lingen ligger i at få det, der er på papiret, gjort 
til praktiske løsninger. Her har ICARS sin mis-
sion,” siger han.

For ICARS har coronaen ganske vist i en 
periode gjort det vanskeligt at rejse i de lan-
de, som organisationen samarbejder med, li-
gesom samarbejdspartnerne i landenes sund-
hedsvæsener og ministerier har været travlt 
optaget af håndteringen af COVID-19. Det 
har forsinket ICARS’ initiativer.

”Men det er ikke sådan, at vi oplever min-
dre interesse for at indgå i samarbejder – og 
det tror jeg igen skyldes, at corona-pandemi-
en har været med til at øge forståelsen for, at 
der er behov for at samarbejde internationalt 
og på tværs for at løfte sundhedskriser på glo-
bal skala.”

ICARS har i øjeblikket projekter i direkte 
udvikling i seks lande – og er i kontakt med 
12 lande om 20 mulige projekter. Det ene i 
Vietnam (Se boks).

Ejerskab til projekter
Udgangspunktet for ICARS’ samarbejder er, 
at man skal væk fra bistandsprojekter, men 
derimod etablere projekter som giver selvejer-
skab i de enkelte lande. På den måde kan det 
blive langvarige, bærende løsninger, hvilket 
er helt afgørende.

”I lav- og mellemindkomstlande er der 
mange dagsordener, der konkurrerer med 
AMR, for eksempel at sikre mad og uddan-
nelse. Derfor går vi i dialog med regeringerne 
i de pågældende lande om tiltag, der netop 
ikke kompromitterer de andre dagsordener. 
Med andre ord løsninger hvor de kan ændre 
tingenens tilstand uden store konsekvenser.”

”Det skal være vidensbaserede løsninger, 
som de er trygge ved at føre ud i stor skala 
bagefter. På den måde kan vi forhåbentligt få 
snebolden til at rulle og virkelig gøre en for-
skel for udviklingen i AMR.”

Lægemidler imod AMR
I forbindelse med corona-pandemien har me-
dicinalindustrien og offentlige forskningsin-
stitutioner ved en fælles kraftanstrengelse 
formået hurtigt at få nye lægemidler på mar-
kedet. Robert Skov anerkender til fulde be-
hovet for nye behandlinger imod infektioner, 
men det er ikke en dagsorden ICARS som så-
dan går ind i.

”Vi har lagt fokus på at demonstrere rati-
onel forbrug af antibiotika, men er helt klar 
over problematikken med de manglende anti-
biotika. Det er en væsentlig del af løsningen, 
men kan ikke stå alene. Ingen antibiotika er 
blevet udviklet, uden at der opstår resistens 
ved brugen. Så hvis man ikke lærer at bruge 
de nye antibiotika på en rationel måde, så for-
svinder deres virkning igen. ICARS’ indsats 
står for at sikre bæredygtigheden i brugen af 
de antibiotika, der udvikles.”

>  R E S I S T E N S

AMR-bæredygtig produktion af pangasius
ICARS' kerneopgave er at støtte interventions- og implementationsforskning og der-
ved skabe evidensbaserede, kontekstspecifikke og kosteffektive løsninger til at imø-
degå antibiotikaresistens i lav- og mellemindkomstlande.

ICARS tager udgangspunkt i problemstillinger udpeget af de enkelte lande, således 
at der opnås den bedst mulige forankring af projekterne og de identificerede løsnin-
ger. 

Et godt eksempel på et sådant samarbejde findes i Vietnam, hvor ICARS er i gang 
med at sætte et projekt op. Vietnameserne har erkendt, at måden, hvorpå man i lan-
det producerer spisefisken pangasius, er uhensigtsmæssig. Antibiotikarester ender i fi-
skekødet, hvilket forbrugerne selvsagt ikke ønsker. Det giver den vietnamesiske rege-
ring et stort incitament til at omlægge produktionen og samtidig bevare en levedygtig 
eksport.

Sammen med lokale aktører (Forskere, fiskedyrlæger, producenter, og ministerier) 
har ICARS derfor skabt et fælles konsortium på store fiskefarme for at vise, at målet 
om en både økonomisk- og AMR-bæredygtig produktion kan realiseres.

Det kan være starten på en egentlig transformation af hele pangasius-industrien i 
Vietnam.
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Kort nyt

870 behandlerfarma-
ceuter er i sving

Næste hold af behandlerfarmaceuter er blevet 
uddannet på Pharmakon, og dermed er der nu 
cirka 870 behandlerfarmaceuter i det danske apo-
teksvæsen.

Behandlerfarmaceuter har efter deres bestå-
ede eksamen Styrelsen for Patientsikkerheds 
autorisation til:
• At ordinere dosisdispenseret medicin med til-

skud af lægeordineret medicin til patienter, der 
er i stabil behandling, og hvor der foreligger 
en aktiv ordination

• At genordinere visse lægemidler, som patien-
ten er i stabil behandling med. Et genordine-
ret lægemiddel må kun udleveres én gang og 
i mindste pakning.

Blød politisk landing 
for uddannelse i hele 
Danmark
Regeringen lagde egentlig i sit uddannelsesud-
spil op til et krav om at sænke optaget med 10 
procent på de videregående uddannelser i Kø-
benhavn, Aarhus, Odense og Aalborg, men så-
dan gik det ikke. Regeringen og et bredt flertal 
i Folketinget indgik i stedet en aftale, hvor 'kra-
vet' blev lavet om til kun at være en 'målsætning' 
om, at optaget skal sænkes i de store byer i 2030 
– ydermere er målsætningen kun 5-10 procent. 
For universiteter, som har hovedcampus uden for 
en af de store byer, herunder blandt andet Ros-
kilde Universitet, er målsætningen 3-5 procent.

Adskillige af Danmarks forskningstunge virk-
somheder var dybt bekymrede over regeringens 
planer om at flytte så mange studiepladser fra de 
nuværende store universitetsbyer og ud i provin-
sen. Én af dem var professor Mads Krogsgaard 
Thomsen, direktør for Danmarks mest velhaven-
de fond, Novo Nordisk Fonden.

”Jeg kan huske, der engang var en dansk stats-
minister, der sagde, at Danmark skulle have et 
universitet i verdens top-10. Det her er recepten 
på at opnå det modsatte. Det vil sikre forsknings- 
og uddannelsesmiljøer efter laveste fællesnæv-
ner,” sagde han til Berlingske.

Også Pharmadanmark var bekymret for kon-
sekvenserne for de vigtige life science-forsknings-
miljøer.

OPRÅB FRA LIFE SCIENCE-INDUSTRI 
OM ARBEJDSKRAFT

Lundbeck, Leo Pharma og Demant sagde i et fælles opråb til politikerne i Bør-
sen for sommerferien, at de mangler arbejdskraft.

“Mangel på kvalificeret arbejdskraft kan betyde, at vi ikke overholder de tids-
linjer, vi har sat, i forhold til at udvikle behandlinger til vores patienter, og at vi 
på grund af mangel på ansatte ikke kan få vores produkter på markedet hurtigt 
nok. Konsekvensen er, at patienter må vente længere på ny medicin, og at vi 
taber omsætning – potentielt millioner af euro på månedsbasis,” lød det fra Den-
nis Schmidt Pedersen, viceadm. direktør og HR-chef i LEO Pharma.

Budskabet blev bakket op af Elise Hauge, koncerndirektør med ansvar for 
HR og kommunikation i Lundbeck.

“Vi mangler folk, og lige nu har vi cirka 50 åbne positioner, som vi ikke har 
fået besat, på vores fabrik oppe i Lumsås og på hovedkontoret i Valby.”

Pharmadanmark mener også, at uddannelse og kompetenceudvikling på life 
science-området bør opprioriteres. Netop dette var Pharmadanmarks primære 
input til den nye life science-strategi.

Ligeledes er engelsksprogede uddannelsespladser og fastholdelse af de uden-
landske dimittender afgørende, hvis vækstpotentialet inden for life science skal 
udnyttes. 

Analysebureauet DAMVAD har fremskrevet, at der kan skabes op til 30.000 
nye arbejdspladser i Danmark, hvis væksten i life science-branchen kan fasthol-
des. Og dertil kommer den afledte beskæftigelse i tilstødende sektorer – for ek-
sempel underleverandør og logistik.
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Snart er de fleste fysisk tilbage på arbejdspladsen efter en lang coronanedlukning (nogle er stadig i en 

form for beredskab). Hvordan finder vi os på ny til rette i arbejdslivet, når vi skal til at arbejde sammen side 

om side? Tidligere HR-direktør og nu HR-chefkonsulent Lotte Mattebjerg giver gode råd til at genskabe 

fællesskabsånd, trivsel, det gode arbejdsmiljø og performance 

Af Sarah Piil / Foto af Christina Bode / Illustration af Louise Rosenkrands

Hvordan finder vi os til 
rette på arbejdspladsen 
efter corona?

>  A R B E J D S M I L J Ø

Lotte Mattebjerg

Efterhånden har de fleste forladt hjemmekontoret som den pri-
mære arbejdsstation. I stedet er vi vendt tilbage til den fælles 
arbejdsplads, som begynder at ligne sig selv efter halvandet års 

hjemsendelse grundet coronapandemien. Men hvordan vender man 
bedst tilbage til arbejdet: hvordan arbejder vi sammen på ny, får skabt 
nye gode vaner for indsats og et sundt arbejdsmiljø, både det indivi-
duelle, sociale og fysiske? Lotte Mattebjerg, HR-chefkonsulent fra 
Lead with Insight, guider til en god såkaldt vellykket reboarding. Ind-
ledningsvis påpeger hun, at forudsætningen for en god tilbageven-
den er, at ledere ser, at coronasituationen for bestandigt har forandret 
vores måde at arbejde på.

”Som medarbejder er udgangspunktet, at du har indflydelse på dit 
arbejde og din trivsel. Og ledere har en stor opgave i at sikre en god 
reboarding. Først og fremmest er det afgørende, at en ledelse ser, at 
hjemsendelse on and off i halvandet år har forandret vores måde at 
arbejde og arbejde sammen på. Vi skal ikke bare tilbage til udgangs-
punktet,” siger hun og tilføjer, at det således er vigtigt at være åben 
for en ny begyndelse så at sige – både som medarbejder og som le-
der. Eller som minimum at lære af de erfaringer, vi har gjort os det se-
neste lange stykke tid på arbejdet.   

Inden vi vender tilbage er det derfor vigtigt, at man reelt bruger 
noget tid på at tænke over og gør sig nogle overvejelser om, hvad der 
har fungeret godt, og hvad der har fungeret mindre godt ved den 
måde, vi har arbejdet på under nedlukning og hjemsendelse. Det er 
en del af en vellykket reboarding. 

Anderledes hjemmearbejde
Overvejelserne kan vedrøre mange dele af arbejdslivet. Det afhæn-
ger af den enkeltes oplevelse. Men et af de store temaer, som står 
tilbage i lyset af corona, vil for mange være hjemmearbejde: hvor-
dan det har været at arbejde sammen på distancen og udelukkende 

virtuelt i en lang periode. Lotte Mattebjerg understreger, at det aty-
piske ved hjemmearbejdet under corona er, at det ikke har været et 
frivilligt tilvalg, hvilket kan være relevant at have med i sine over-
vejelser.

”Ofte, altså før COVID-19, og i den bedste verden er hjemmear-
bejde noget, man vælger positivt til i sin hverdag. Men under corona 
er folk ikke blevet sendt hjem af egen fri vilje, hvilket ændrer formen 
for, hvad der normalt kendetegner en hjemmearbejdsplads. I en coro-
natid har nogle medarbejdere måske følt et fravalg og en isolation, 
hvis man kigger på trivselssiden,” siger hun og tilføjer, at medarbej-
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SERIE .  
DET GODE ARBEJDSMILJØ 
Et godt arbejdsmiljø er afgørende for vores arbejdsglæ-

de og trivsel på arbejdspladsen, hvilket ydermere har 

betydning for vores udfoldelsesmuligheder og resulta-

ter. Men hvad indebærer egentlig det gode arbejdsmiljø, 

og hvad skal man være særligt opmærksom på som 

medarbejder? I denne serie dykker Pharma ned i ar-

bejdsmiljø-begrebets mange afkroge, herunder det psy-

kiske og psykosociale arbejdsmiljøs indvirkning på vo-

res arbejde. For arbejdsmiljø er meget andet end ordent-

lige fysiske rammer såsom godt indeklima og en god 

kontorstol. Serien vil også undersøge tendenser på ar-

bejdsmarkedet, såsom stigende digitalisering, prekarise-

ring og globalisering, som har betydning for life scien-

ce-specialisters arbejdsmiljø.

 

dere kan have oplevet en mere individuel opgaveløsning og et mere 
formelt samarbejde over Teams, telefon eller chat. 

Ydermere har en væsentlig (og muligvis mindre positiv) del af op-
levelsen måske været hjemsendte børn og partner på samme tid. 

”På den positive side, som typisk vil kendetegne hjemmearbejde, 
er øget selvbestemmelse og indflydelse på eget arbejdsliv, bedre 
work-life-balance, et mere fleksibelt arbejdsliv, tid til fordybelse i ar-
bejdet, øget effektivitet og mere koncentreret fokus på arbejdsopga-
ver,” uddyber Lotte Mattebjerg.

Alt sammen altså vigtigt at være bevidst for medarbejdere såvel 
som ledere, inden vi vender tilbage til den fysiske og fælles arbejds-
plads.

Del erfaringer
Når vi så er vendt tilbage til vores oprindelige kontorplads med for-
andrede og forskellige vaner, er det vigtigt at sætte tid og rum af til 
at udveksle erfaringer. Alle medarbejdere kan med fordel involveres 
og involvere sig. 

”Erfaringerne kan gå på ledelse, samarbejde, arbejdsprocesser og 
effektivitet. Og ikke mindst trivsel og arbejdsmiljø. Har nogle opda-
get helt nye sider af arbejdet og sig selv, som skal udforskes videre? 
Når man har udvekslet erfaringer medarbejdere og ledere i mellem, 
er det afgørende at lægge en konkret plan,” siger Lotte Mattebjerg.

Hvilke erfaringer skal henholdsvis begynde nye tiltag på arbejds-
pladsen, videreføre eller standse, fortsætter hun om den konkrete plan 
og påpeger vigtigheden af diversitet: hvad der har fungeret for én 
medarbejder, har måske ikke fungeret for en anden. Coronasituatio-
nen er en gylden mulighed for at få tilpasset vores arbejdsliv hver især. 
Uden at det selvfølgelig går ud over den fælles ånd i teamet. 

”Som nævnt er nogle forandringer kommet for at blive. At sam-
fundet lukkede ned og vi måtte finde alternative måder at løse vores 

arbejde og gøremål på, har accelereret den digitale udvikling. Med-
arbejdere og ledere har arbejdet med mere flydende arbejdstider, og 
distanceledelse blev en præmis. Hvad der normalt ville være en læn-
gere periode af tilpasning til arbejde på distancen, er med ét rykket 
år frem,” siger Lotte Mattebjerg og understreger, at hjemmearbejde 
er til for at blive, hvilket medarbejdere og leder sammen skal finde 
den bedste måde at løse.

Arbejdsmiljø & trivsel
At finde os til rette på arbejdspladsen efter corona handler således 
også om trivsel og arbejdsmiljø, som ydermere har betydning for vo-
res performance. Først og fremmest har følelsen af tryghed på arbejds-
pladsen fået en ny betydning: hvordan vænner vi os eksempelvis til 
at være tæt på hinanden ved kaffemaskinen, skrivebordet og froko-
sten, når vi er fuldtallige, mens COVID-19 stadig er i vores samfund 
omend på lavere niveau? 

”Udover at udveksle og samle erfaring i fællesskab, er det vigtigt 
for det sociale arbejdsmiljø, at medarbejdere får mulighed for at nær-
me sig hinanden og der bliver skabt plads og tid til at socialisere. Plud-
selig skal vi til at tage hensyn til hinandens forskellige behov for ar-
bejdsro, snak ind over bordet og udluftning,” siger Lotte Mattebjerg 
og runder af: 

”Det vil unægtelig tage nogen tid at ændre vaner. Og vil måske gå 
ud over performance i en periode. Her kan det være en ide at sætte 
baren for effektivitet lidt lavere for at mindske risiko for stress under 
tilvænningen - som medarbejder såvel som leder. Det er givet godt 
ud at lade medarbejdere omstille sig. Både for den enkelte, afdelin-
gen og arbejdspladsen som hele.”
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Pharmadanmarks ledernetværk skulle egentlig have været skudt i gang sidste år, men det satte 

coronaen en stopper for. Til efteråret starter de op, og flere medlemmer får dermed et fortroligt 

rum, hvor de kan mødes og netværke om ledelse eller lyst-til-ledelse. Netværkene er også en 

gylden mulighed for at udvide sit personlige ledernetværk i life science-branchen.

Af Christian K. Thorsted

Ledernetværk genstartes 
efter corona

>  N E T VÆ R K

Pharmadanmark har mange medlemmer, som enten er 
ledere eller har ambitioner om at blive det. Denne grup-
pe medlemmer får nu mulighed for at dyrke deres in-

teresse for ledelse og styrke deres ledelseskompetencer i ny-
oprettede netværk.

”Deltagerne har blandt andet udsigt til at få nye perspek-
tiver på deres egen ledelsespraksis og på den måde også 
styrke deres ledelseskompetencer. De kan dele ud af egen 
viden og erfaring – og nok så vigtigt har man også rig lej-
lighed til at arbejde med at styrke sit personlige netværk i 
branchen – et netværk som man senere kan bringe i spil og 
drage fordel af i mange forskellige sammenhænge,” siger 

Danny Bukh Almstrup, chef for Karriere, Netværk og Kurser 
i Pharmadanmark.

Han finder det helt oplagt, at Pharmadanmark også har 
stærke tilbud til ledere og kommende ledere. Derfor skulle 
ledernetværkene allerede have været lanceret sidste år – det 
umuliggjorde corona-krisen desværre.

”På linje med Pharmadanmarks netværk inden for speci-
fikke fagområder er ledelse jo et fag, som man skal dyrke og 
dygtiggøre sig inden for – og et område hvor man har stor 
værdi i at spejle sig i, hvordan andre håndterer ledelse,” si-
ger han.

Danny Bukh Almstrup mener, at deltagelse i et af leder-
netværkene ikke alene giver værdi til den enkelte deltager.

”Den virksomhed, hvor man til dagligt arbejder, får en 
bedre leder tilbage, og sikkert også inspiration til løsnin-
ger på aktuelle udfordringer i virksomheden. Og virksom-
heden får indirekte adgang til den faglige ekspertise i net-
værket.”

Fortrolige rum
Pharmadanmarks ledernetværk består af mindst 12 delta-
gere, og de sætter selv dagsordenen og skaber indholdet. 

”Netværkene er baseret på erfaringsudveksling, viden-
deling og sparring mellem deltagerne, og møderne tager ud-
gangspunkt i deltagernes konkrete udfordringer og giver 
mulighed for at reflektere over egen og andres praksis,” for-
klarer Danny Bukh Almstrup.

 Det første møde i netværkene organiseres og faciliteres 
af Pharmadanmark, derefter drives netværkene af medlem-

Danny Bukh Almstrup, 
Pharmadanmark.
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Netværk for personaleledere
Netværk der henvender sig til ledere med 

ansvar for den daglige ledelse af personale, 
herunder ansættelser og afskedigelser. Vi 

forestiller os, at du er ansvarlig for et 
område og har budgetansvar. Vi forestiller 

os også, at du har nogle års ledelseserfaring. 
Afhængigt af tilmeldingerne vil vi se på, om 

der er basis for at etablere ét eller flere 
netværk for personaleledere.

Netværk for dig der  
gerne vil være leder

Netværk der henvender sig til dig, 
som gerne vil være leder, men endnu 
ikke har fået din første lederstilling 

med personaleansvar. Vi forestiller os, 
at du har mindst to års 

erhvervserfaring og har prøvet 
kræfter med uformel ledelse.

Hvem  
henvender 

netværkene  
sig til?

merne selv med Pharmadanmarks karrierevejledere som spar-
ringspartnere.

”Det er en vigtig pointe med netværkene, at de er fortro-
lige rum, hvor deltagerne skal kunne føle sig trygge ved at re-
flektere over egen ledelsespraksis, herunder også diskutere 
vanskelige ledelsessituationer, som de har stået i eller står i. 
Deltagerne skal kunne være helt trygge ved at give andre et 
indblik i deres udfordringer og løsninger. Det er også en af de 
grundregler, vi vil understrege på kick-off mødet.”

Kick-off mødet
Kick-off mødet holdes i Pharmadanmarks nye lokaler i Codan-
hus på Frederiksberg. Efterfølgende er netværkene natur-

ligvis velkomne til at bruge Pharmadanmarks lokaler, men 
Pharmadanmark opfordrer til, at deltagerne skiftes til at være 
vært for møderne.

Tilmelding
Du skal tilmelde dig senest 6. september via Pharmadan-
marks Hjemmeside 

Læs mere: 
https://pharmadanmark.dk/da/netvaerk-ledere 

https://pharmadanmark.dk/da/netvaerk-ledere
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Regeringen har oprettet et nyt viden-
skabsetisk komité-system, (VMK), der 
skal tage sig af de etiske vurderinger af 

kliniske forsøg med både lægemidler og me-
dicinsk udstyr. Opgaven blev 26. maj flyttet 
væk fra regionerne og over til de nye komi-
teer under Sundhedsministeriet, og virksom-
heder og forskere skal nu sende alle ansøg-
ninger om afprøvninger af medicinsk udstyr 
til det nye organ – og til næste år også alle 
forsøg med lægmidler.

”Med etableringen af VMK er den etiske 
godkendelse af kliniske medicinske forsøg nu 
samlet i én organisation. Hidtil har det været 
de regionale videnskabsetiske komiteers op-
gave, men de har ikke haft organisationen til 
at håndtere kravene om meget hurtige sags-
behandlingstider, ligesom de ikke har haft et 
set up, som var lavet til at gå i dialog og spar-
re med forskere og virksomheder om at finde 
de gode videnskabsetiske løsninger for klini-
ske forsøg,” siger sektionsleder Helle Harder, 
som står i spidsen for den nye organisation, 
og som i en årrække har været ansvarlig for 
godkendelsen af lægemiddelforsøg i Læge-
middelstyrelsen.

Hun fortsætter:
”Hvis Lægemiddelstyrelsen kører i Tesla 

med godkendelsen og dialogen om den sund-
hedsfaglige del af de kliniske forsøg, så går 
det ikke, hvis de etiske komiteer kører i Tra-
bant og er en flaskehals. Så lykkes vi ikke som 
land. Det svage led har været de regionale vi-
denskabsetiske komiteer – i nogle regioner 
havde man for eksempel kun møder én gang 
om måneden, og det harmonerer ikke med de 
nye krav om hurtigere sagsbehandling. Det 
skal VMK være gearet til.”

Baggrunden for centraliseringen af de vi-
denskabsetiske komiteer er også, at der er be-
hov for et meget tæt samarbejde mellem Læ-
gemiddelstyrelsen og komitesystemet – der 
skal konstant udveksles kommentarer og in-
put, og det kalder på en anden organisering 
end hidtil.

Succesmål for VMK?
Etableringen af VMK er en direkte konsekvens 
af EU’s forordning for kliniske forsøg 
(536/2014), som trådte i kraft 26. maj for 
medicinsk udstyr og produkter uden et me-
dicinsk formål. Den del af forordningen, der 
vedrører klinisk afprøvning af lægemidler, træ-
der i kraft i starten af 2022.

VMK forventes at skulle behandle omkring 
400 ansøgninger plus 600 tillægsprotokoller 
om året, når begge dele af forordningen er 
trådt i kraft.

”Det kræver en robust driftsorganisation, 
som vi er i fuld gang med at opbygge. Der 
skal være forudsigelighed i vores sagsbe-
handling, blandt andet i forhold til svarfri-
ster. Det ligger i de nye regler, at de etiske 
komiteer ikke kan forsinke de kliniske af-
prøvninger ved ikke at overholde svarfrister. 
I så fald kan de kliniske afprøvninger startes 
uden stillingtagen til de etiske aspekter i pro-
jektet. Det er selvsagt noget, vi tager meget 
alvorligt, for vores arbejde handler jo om at 
beskytte forsøgspersoner i sundhedsviden-

 

>  K L I N I S K E  F O R S Ø G

Af Christian K. Thorsted 

Fødselshjælpere
for de gode videnskabsetiske løsninger
De nye Videnskabsetiske Medicinske Komitéer (VMK) er en afgørende brik i, at Danmark kan fastholde sin styrke-

position inden for kliniske forsøg. Sektionsleder Helle Harder lægger vægt på, at VMK ikke bliver en bureaukratisk 

forhindring for virksomheder og forskere. VMK skal derimod levere hurtig sagsbehandling og sparring om de bedste 

etiske løsninger – også i lyset af den accelererende teknologiske udvikling inden for kliniske forsøg.

Forordningen skal øge antallet af kliniske 
forsøg i Europa 
Baggrunden for etableringen af de nye Videnskabsetiske Medicinske Komitéer (VMK) 
er EU’s forordning for kliniske forsøg (536/2014).
Den del af forordningen, der vedrører klinisk afprøvning af medicinsk udstyr, trådte i 
kraft 26. maj. Den del, der handler om lægemidler, træder i kraft i starten af næste år.

Overordnet set skal forordningen øge antallet af kliniske forsøg i Europa ved at ska-
be en forenklet og smidigere ansøgningsproces. For at sikre, at Danmark kan leve op 
til EU’s krav om hurtighed og koordinering med Lægemiddelstyrelsen har man i Dan-
mark etableret et helt nyt system i form af Videnskabsetiske Medicinske Komitéer.

Fremover skal firmaer og offentlige forskere kun have én godkendelse af de danske 
myndigheder. Den indeholder både Lægemiddelstyrelsens sundhedsfaglige vurdering 
og den videnskabsetiske vurdering fra VMK.
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Helle Harder står i 
spidsen for de nye 
Videnskabsetiske 
Medicinske Komitéer 
(VMK), som fremover 
skal levere hurtig sags-
behandling og sparring 
om de bedste etiske 
løsninger til virksom-
heder og forskere.
Tidligere lå opgaven 
hos de regionale 
videnskabsetiske 
komitéer, men de har 
haft svært ved at leve 
op til tidsfristen for 
sagsbehandlingen. 
I Region Hovedstaden 
blev eksempelvis 60 
procent af ansøgnin-
gerne i 2018 behandlet 
efter tidsfristen.

>
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skabelige forskningsprojekter,” siger Helle 
Harder.

Hun ønsker også, at VMK formår at sætte 
fokus på videnskabsetik og de spørgsmål, der 
knytter sig til beskyttelse af forsøgspersoner 
i sundhedsvidenskabelige forskningsprojek-
ter. 

”Videnskabsetikken skal på dagsordenen 
– det skal være noget, man taler om.”

Helle Harder vægter det højt, at VMK bli-
ver kompetent til at rådgive sponsorerne af 
de kliniske forsøg, altså virksomheder og for-
skere.

”De skal have en oplevelse af, at de bliver 
hjulpet gennem systemet ved at tale med os. 
De skal kunne komme til os, hvis de har nog-
le udfordringer eller nye innovative tiltag. Vi 
skal med andre ord være fødselshjælpere for 
de gode videnskabsetiske løsninger. Vi skal 
bestemt ikke kunne opfattes som endnu en 
bureaukratisk instans og en stopklods for 
forskningen, selv om der selvfølgelig vil være 
regler som forsøgene skal leve op til for at be-
skytte forsøgspersonerne.”

På forkant med ny teknologi
Det er særligt vigtigt, at VMK i de kommen-
de år er helt på forkant med den teknologiske 
udvikling inden for kliniske forsøg. Her spiller 
kunstig intelligens, algoritmer, big data og 
genomforskning en større og større rolle. 

Som del af den nye life science-strategi 
har VMK således startet en forsøgsordning 
med decentrale forsøg – også kaldet virtuelle 
forsøg. I forsøg af denne type behøver for-
søgsdeltagerne ikke møde op på hospitalet, 
men kan blot deltage hjemmefra ved hjælp af 
forskellige og sundheds- og kommunikations-
teknologier. Det giver mange etiske problem-
stillinger, og man skal for eksempel sikre, at 
forsøgsdeltagerne faktisk ved, hvad de del-
tager i, og hvilke konsekvenser det har for 
dem.

”Vi skal finde ud af, hvordan vi ikke brem-
ser processen med at udvikle nye teknologier 
til forbedring af menneskers sundhed – sam-
tidig med at tilliden bevares til de videnskab-
setiske løsninger. Et virtuelt set up giver jo 
også nogle fordele, for eksempel kan man nå 

ud til andre målgrupper, når forsøg laves de-
centralt. Det er der også god etik i.”

Helle Harder påpeger, at der er et enormt 
innovativt pres fra industrien og forskerne, og 
derfor skal etiksystemet være på forkant. 

”Vi skal være i dialog med forskere og in-
dustrien om nye metoder og teknologier. Det 
har der ikke været tradition for før, men det 
skal VMK – og det kan vi i kraft af et fokuse-
ret sekretariat med mange forskellige faglig-
heder og kompetencer. Danmark var et af de 
første lande, der institutionaliserede viden-
skabsetikken – og den fane skal vi blive ved 
med at holde højt. Og vi kommer til at stå over 
for nogle væsentlige videnskabsetiske pro-
blemstillinger de kommende år med udviklin-
gen af nye og mere avancerede sundhedstek-
nologier, som giver nye muligheder, men også 
rejser nye etiske dilemmaer.” 

To ud af tre komiteer etableret
Foreløbig er der etableret to ud af de i alt tre 
planlagte komiteer – de har fået to meget er-
farne formænd, nemlig kræftlægen professor 
Helle Pappot og den tidligere formand for Læ-
geforeningen Andreas Rudkøbing. Til sekre-
tariatet bag de to komiteer er der ansat otte 
nye medarbejdere.

”Der er vi gået en lidt anden vej. Traditio-
nelt har det videnskabsetiske arbejde i regio-
nerne været et juratungt område, men vi har 
ansat bredere end kun jurister. Nogle kommer 
fra den sundhedsvidenskabelige forskning, 
andre har regulatorisk baggrund fra Læge-
middelstyrelsen og sågar en filosof. Der kan 
være brug for nye perspektiver på videnskab-
setik. Vi ønsker at have forskellige kompeten-
cer om bordet, for tit findes løsningerne i 
spændet mellem mange fagligheder.” 

VMK har nu behandlet de første ansøg-
ninger.

”Organisationen er ny, medarbejderne og 
komiteerne er nye, og lovgivningen er ny. Det 
er pionerarbejde, vi er ude i,” siger Helle Har-
der.

Om VMK på sigt skal udvides med flere 
komiteer afhænger af antallet af ansøgninger.

”Og så afhænger det af, de ambitioner 
Danmark har på life science-området.”

>  K L I N I S K E  F O R S Ø G

 

Stigning i kliniske 
forsøg med læge-
midler i 2020
I 2020 modtog Lægemiddelstyrelsen 
362 ansøgninger om kliniske forsøg 
med lægemidler til mennesker, hvilket 
er en stigning på knap 13,5 procent 
sammenlignet med antallet af ansøg-
ninger modtaget i 2019.

Stigningen i antallet af ansøgninger 
i 2020 er delvist drevet af, at flere for-
søg udføres inden for infektionssyg-
domme, som primært skyldes COVID-19 
pandemien. Dette har også medført en 
væsentlig stigning i antallet af planlag-
te forsøgspersoner i 2020 på cirka 85 
procent sammenlignet med 2019. Der-
til ses en væsentlig stigning i antallet 
af fase I forsøg samt ansøgninger om 
fase IV forsøg fra non-kommercielle 
sponsorer.

Igen i år er cancerområdet det hyp-
pigst forekommende terapiområde 
blandt ansøgninger om kliniske læge-
middelforsøg, hvilket følger tendensen 
fra forrige år. Antal af ansøgninger in-
den for cancerområdet i 2020 er steget 
med cirka 21 procent sammenlignet 
med 2019.

Der har de sidste 10 år været ud-
sving i antallet af kliniske forsøgsan-
søgninger år til år på omkring 10 pro-
cent, men en stigende tendens de se-
neste to år.
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Af Sarah Piil / Foto af Jan M. Larsen

Atypiske ansættelser kan 
også betyde muligheder 
Den udbredte tendens til atypiske ansættelser på det akademiske arbejdsmarked kan have alvorlige konsekvenser for 

arbejdsliv og arbejdsmiljø. Det beskrev sidste Pharma i et interview med arbejdslivsforsker Janne Gleerup. Men de løse 

ansættelser kan også være forbundet med muligheder, uddyber hun

er hårdest ramt af prekariseringen lige nu, er 
det vores opgave at arbejde for ordentlige vil-
kår, uanset om man er traditionel eller atypisk 
ansat i dag såvel som fremover,” siger Phar-
madanmarks formand Rikke Løvig Simonsen.

Læs første del af artikelserien om ’Det gode 
arbejdsmiljø’ i Pharma 3 på Pharmadanmarks 
hjemmeside www.pharmadanmark.dk under 
Politik & presse. Her fortæller Pharmadan-
marks formand Rikke Løvig Simonsen om, 
hvordan vores kerneopgave som fagforening 
er at sikre gode arbejdsvilkår og et godt ar-
bejdsliv for vores medlemmer i life science. Og 
foreningens karrierevejledere guider: Sådan 
kan du undersøge arbejdsmiljø som jobsøgen-
de.

 

Atypisk ansat, prekarisering, 
prekariat, løst ansat…

Såkaldte prekære arbejdsforhold omfat-
ter generelt mere usikre ansættelsesfor-
hold, tidsbegrænsede eller opgaveaf-
grænsede ansættelser, voksende brug 
af vikarer, løntilskudsordninger, vareta-
gelse af normale arbejdsopgaver på fri-
villig ulønnet basis m.m.

Beskrivelse af ’Prekariseringen 
– og akademisk arbejde’ på www.ruc.dk

”De løse ansættelser har gennem nogle år 
vundet indpas på arbejdsmarkedet, også det 
akademiske. Dét har store konsekvenser for 
akademikeres arbejdsliv og arbejdsmiljø på 
flere måder. Både på det individuelle niveau 
og det mere psykosociale mellem kollegaer 
på arbejdspladsen." 

Sådan beskrev Janne Gleerup, lektor på 
Center for Arbejdslivsforskning ved Roskilde 
Universitet, i sidste Pharma, hvordan den ud-
bredte tendens til løse ansættelser på det aka-
demiske arbejdsmarked har indvirkning på den 
enkelte medarbejders trivsel og arbejdsliv. 

Men de atypiske ansættelser har ikke ude-
lukkende negative konsekvenser, tilføjer hun. 

”Højtuddannede har bedre muligheder for 
at være omstillingsparate, fordi de lettere kan 
omfigurere deres faglighed og tilpasse den 
situationen. Og hvis de har en eftertragtet 
specialistviden, kan man sagtens have et ar-
bejdsliv, hvor man hopper fra projekt til pro-
jekt uden at være truet af prekarisering,” si-
ger Janne Gleerup og uddyber:

”Netop fordi man kan vælge at sige nej til 
opgaver, man ikke er interesseret i, hvis vil-
kårene eksempelvis ikke er gode. På den måde 
vil ressourcestærke grupper kunne opleve flek-
sibilitet og frihed på det atypiske arbejdsmar-
ked. Hvis branchen i øvrigt er velfinansieret 
og trives, er der basis for gode lønninger til 
atypiske ansatte.”

Frisk pust 
En tendens, som bidrager til prekariseringen 
af det akademiske arbejdsmarked, er, at or-
ganisationer mere og mere udbyder opgaver 
ud af huset og slanker sin egen kernedrift. 
Med mere positive briller kan det give anled-
ning til entreprenørskab og selvstændige iføl-
ge Janne Gleerup:

”Hvis de atypiske ansættelser er ordentli-
ge, og der er en god integration af de atypi-
ske ansatte på arbejdspladsen – hvad end de 

er selvstændige eller freelancere - kan det 
være forfriskende, fornyende og sundt for fa-
ste medarbejdere at have atypiske kollegaer 
så at sige,” siger hun. 

Ydermere kan en atypisk ansættelse være 
en indgang til arbejdsmarkedet, hvis den mid-
lertidige kontrakt bliver til en fast stilling på 
fuldtid. 

På forkant
Janne Gleerup understreger, at der er en op-
gave hos faglige organisationer i at påvirke 
udviklingen, så den udbredte tendens til aty-
piske ansættelser ikke skaber et a- og b-hold 
på arbejdsmarkedet.

”Medarbejdere og faggrupper, som måske 
ikke er direkte ramt endnu, kan rammes pas-
sivt af den generelle prekarisering. Ligesom 
trivslen hos de fastansatte på en arbejdsplads 
kan påvirkes af de løst ansattes entre på ar-
bejdsmarkedet. Men udfordringen kan ikke 
løses af fagbevægelsen alene. Løsningen er i 
høj grad strukturel og politisk,” siger hun. 

Ordentlige vilkår på et foranderligt arbejds-
marked er en del af Pharmadanmarks politiske 
strategi, herunder at sikre rimelige arbejdsbe-
tingelser for atypisk ansatte medlemmer. Nok 
kan højt uddannede life science-specialister ses 
som en eftertragtet faggruppe i en life scien-
ce-branche, der er præget af høj vækst. Men 
Pharmadanmark har samtidig flere medlemmer, 
der arbejder på universiteterne som undervi-
sere og/eller forskere. Netop akademia frem-
hævede Janne Gleerup i sidste Pharma som en 
del af det akademiske arbejdsmarked, hvor løse 
ansættelser har vundet mere indpas.

”Som fagforening har vi en vigtig opgave 
i at holde øje med udviklingstendenser på ar-
bejdsmarkedet, så vi kan være på forkant og 
måske endda være med til at præge udviklin-
gen i en bedre retning. På et dynamisk ar-
bejdsmarked forandrer ansættelsesformer sig. 
Og selvom life science-branchen måske ikke 

Arbejdslivsforsker Janne Gleerup.

A R B E J D S M I L J Ø  <

http://www.pharmadanmark.dk
http://www.ruc.dk
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Af Christian K. Thorsted

Klar til ny master uddannelse 
i personlig medicin
1. september starter den nye masteruddannelse i personlig medicin, som er et samarbejde mellem fem danske 

universiteter. En af de forventningsfulde studerende er farmaceut Andreas Fanø. Han ser frem til at blive klædt endnu 

bedre på til fremtidens sundhedsvæsen, blandt andet gennem mødet med andre fagligheder end sin egen.

>  U D D A N N E L S E

Farmaceut Andreas Fanø er en af de studeren-
de på den nye masteruddannelse i personlig 
medicin, og han tager uddannelsen som del af 
sin videreuddannelse på sin arbejdsplads, Ro-
che. Det to-årige deltidsstudie er tilrettelagt, 
så man kan gennemføre det sideløbende med 
et fuldtidsarbejde. 

Farmaceut Andreas Fanø er en af de om-
kring 30 optagne studerende på en ny 
masteruddannelse, som skal give de stu-

derende mulighed for at fordybe sig i – og 
blive en faglig spydspids inden for – person-
lig medicin. Han ser uddannelsen som en na-
turlig forlængelse af den rejse inden for on-
kologi, targeterede behandlinger og genetik, 
han startede for to år siden hos Roche.

”Det er cirka 20 år siden, man for første 
gang begyndte at tale om personlig medicin, 
og der er i den tid sket en spændende tekno-
logisk udvikling, som er kommet mange pa-
tienter til gode i form af bedre behandlinger. 
Men vi er jo stadig der, hvor man ofte har en 
trial and error tilgang til, hvilke patienter der 
får effekt af en behandling, og hvem der risi-
kerer alvorlige bivirkninger af den. Jeg håber 
ud fra et sundhedsfaglig perspektiv – som far-
maceut – at vi kan blive bedre til at give en 
behandling til de patienter, der har gavn af 
den. Det er et af perspektiverne i personlig 
medicin, som jeg regner med at blive klogere 
på gennem min deltagelse i masteruddannel-
sen – hvordan behandler vi patienten i mor-
gen med den medicin, vi har i dag,” siger An-
dreas Fanø.

Han er Scientific Partner hos Roche, hvor 
han har beskæftiget sig med firmaets produk-
ter til sjældne kræftsygdomme, herunder sid-

det med medicinrådsansøgninger. I den for-
bindelse har han talt med hospitalslæger om 
de problemstillinger og udfordringer, de har i 
behandlingen af alvorligt syge patienter.

”For mig er det oplagt, at man er nødt til 
at have en multidisciplinær tilgang til fremti-
dens behandling af patienterne, blandt andet 
med genetik og brug af sundhedsdata. Jeg 
vil gerne blive lidt skarpere inden for nogle af 
de områder.”

Masteruddannelsen skal give basis for at 
arbejde med diagnostik, behandling og forsk-
ning i personlig medicin og giver blandt an-
det kompetencer inden for sundhedsdata, 
kommunikation og samarbejde samt kompe-
tencer inden for organisatoriske, etiske, rets-
lige, sociale og patientsikkerhedsmæssige 
aspekter af personlig medicin.

Skræddersyet medicin
Personlig medicin repræsenterer et opgør med 
den gængse tilgang til behandling one size 
fits all, men der er ikke nødvendigvis tale om 
egentlige skræddersyede behandlinger til hver 
enkelt patient.

”Der findes i dag t-celleterapier, hvor man 
tager nogle af de hvide blodlegemer ud af pa-
tientens krop, opformerer og manipulerer dem 
genetisk og derefter bruger dem til at slå 
kræftceller ihjel. Her er det jo en meget indi-
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viduel behandling. Men oftere vil det ikke så 
meget være, at lægemidlet tilrettes den en-
kelte patient, men mere et spørgsmål om at 
finde frem til de få patienter ud af en stor 
gruppe, som vil have gavn af en targeteret 
behandling,” siger Andreas Fanø.

Nogle af teknologierne – for eksempel ge-
netik – er blevet så billige, hurtige og effekti-
ve, at man i højere og højere grad vil begynde 
at implementere dem i klinikken, forudser han.

Han mener også, at det er vigtigt at få 
endnu mere ud af den stadigt større mæng-
de sundhedsdata, som bliver genereret, ikke 
mindst i sundhedsvæsenet.

”Sundhedsvæsenet indsamler hver dag sto-
re mængder data om udredning, diagnostik og 
behandling af patienterne. Det er data, som 
repræsenterer en meget stor viden, og som kan 
anvendes til at forbedre behandlingen af den 
næste patient. Men det er et meget komplekst 
område, og vi skal derfor blive klogere på, hvor-
dan vi kan bruge disse data på en meningsfuld 
måde for den patient. Hvis jeg selv var i be-
handling for en alvorlig sygdom, ville jeg da 
være glad for, at erfaringen med at behandle 
mig blev brugt på den næste patient. Sådan 
tror jeg, at mange har det. Diskussioner af den 
karakter er jeg sikker på, at vi kommer til at 
kvalificere under uddannelsen.”

Det offentlig/private partnerskab OSCAR 
(One Stop Shop for Clinical Research) er i øv-
rigt et godt eksempel på at prøve at løse nog-
le af de udfordringer, der er omkring sund-
hedsdata. Målet er her sammen at udvikle og 
teste ny teknologi og nye samarbejdsmodel-
ler for sikker og fortrolig brug af danske sund-
hedsdata. 

De stærkeste miljøer
De fem deltagende universiteter i uddannel-
sen bidrager hver især med forskellige inter-
nationalt anerkendte forskningsmiljøer og 
forskningskapaciteter. Uddannelsens kurser 
udbydes hvert af ét af universiteterne for at 

sikre, at de studerende præsenteres for for-
skellige excellente miljøer, og at den nyeste 
viden bringes i spil på uddannelsen.  

”Det er virkelig stærkt, at det her er no-
get, alle universiteter gør sammen, og for mig 
gør det uddannelsen særligt attraktiv.  På den 
måde får vi en tour de force i de fremmeste 
forskningsmiljøer, Danmark har inden for spe-
cifikke områder af personlig medicin. Jeg glæ-
der mig enormt til at møde forskere, som har 
hvert deres syn på personlig medicin, og hvor-
dan de arbejder med det.”

Andre anvendelsesområder end 
onkologi
Inden for personlig medicin har det hidtil væ-
ret kræftområdet, som har været i front, men 
andre sygdomsområder, såsom diabetes, syg-
domme i centralnervesystemet, de autoimmu-
ne sygdomme og infektionssygdomme er også 
ved at komme med. 

Andreas Fanø ser da også frem til også at 
blive introduceret til personlig medicin inden 
for andet end onkologi, som han primært be-
skæftiger sig med hos Roche.

For eksempel samarbejder hjertelæger på 
Rigshospitalet med forskere fra Københavns 
Universitet og norske og islandske eksperter 
i The PM Heart projekt om at finde avance-
rede metoder til at forudsige patienternes re-
aktioner på behandlinger. Ligeledes på Rigs-
hospitalet arbejder Center for Præcisionsme-
dicinering af Smitsomme Komplikationer til 
Immundefekter (PERSIMUNE) med at iden-
tificere ukendte risikofaktorer, som forklarer 
forskellene i patienternes risiko for komplice-
rende infektioner. 

”Det forventer jeg at blive inspireret af, for 
selvom det nok især er inden for onkologien, 
at personlig medicin hidtil har gjort sig mest 
gældende, så er der ingen tvivl om, at de tek-
nologier, der er i spil, også har stort potentia-
le, for eksempel inden for infektionsmedicin,” 
siger han.

Netværk omkring personlig medicin
Hensigten med masteruddannelsen er også, 
at den skal være med til at styrke det natio-
nale samarbejde og netværk omkring person-
lig medicin. Målgruppen er kandidater i sund-
hedsvæsenet, universiteternes forskningsmil-
jøer og medicinalindustrien, som beskæftiger 
sig med krydsfeltet omkring personlig medi-
cin – for at blive optaget.

Andreas Fanø glæder sig til at møde sine 
medstuderende.

”Jeg regner med, at det er en bredt sam-
mensat gruppe – fra industrien, det offentli-
ge – og med forskellige fagligheder: Farma-
ceuter som mig selv, læger, humanbiologer, 
men måske også nogen med en helt anden 
baggrund, for eksempel statskundskab. Vi skal 
fungere sammen som gruppe. De erfaringer, 
jeg får her, forventer jeg at kunne bruge til 
meget i mit job.”

Han mener, at en bredt sammensat grup-
pe vil være med til at styrke arbejdet med per-
sonlig medicin i Danmark.

”De problemstillinger, man gerne vil løse 
med personlig medicin, er så komplekse, at 
det ikke er noget, hverken industrien eller of-
fentlige forskere og sundhedsvæsnet kan kla-
re alene. Det kræver et partnerskab. Jeg tror 
samtidigt, at det vil være en fordel, at vi får 
bedre indsigt i, hvad hinanden laver. Måske 
vil vi endda kunne etablere nogle samarbej-
der gennem masteruddannelsen”, slutter An-
dreas Fanø.
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Regeringen og et bredt flertal af Folketingets 
partier har afsat 100 millioner kroner til en 
genstart af det gode studieliv. Pengene skal 
gå til faglige og trivselsrettede aktiviteter, sår-
bare og udsatte studerende samt til øget vej-
ledning. Uddannelsesinstitutionerne er klar 
med lokale tiltag

Midlerne er et bidrag til det store arbejde, 
som de videregående uddannelsesinstitutio-
ner allerede gør for at håndtere konsekven-
serne af COVID-19. Pengene fordeles, så 95 
millioner kroner går til faglige og trivselsret-
tede aktiviteter, der udmøntes til de videre-
gående uddannelsesinstitutioner. Nogle ste-
der er det måske særligt studiestartsforløb for 
de nyeste studerende, der er aktuelt. Andre 
steder kan det være intensiverede undervis-
ningsforløb eller studievejledning. Herudover 
er partierne enige om at afsætte tre millioner 
kroner til Studenterrådgivningen til en øget 

indsats over for sårbare og udsatte studeren-
de, og to millioner kroner til Studievalg Dan-
mark til en ekstraordinær digital vejlednings-
indsats for gymnasieelever samt opsøgende 
vejledning til afviste ansøgere til de videre-
gående uddannelser.

Aftalen bygger oven på de 100 millioner 
kroner, der i marts blev afsat til afgangsstu-
derende på uddannelser med mange praksis-
rettede elementer, som alle Folketingets par-
tier stod bag. Derudover suppleres aftalen af 
22,5 millioner kroner til de frivillige studen-
terforeninger. 

Uddannelsesinstitutionerne er også selv 
klar med tiltag, der skal hjælpe de studeren-
de tilbage til det gode studieliv.

”Vi er glade for, at der er politisk vilje fra 
så mange partier til at prioritere de studeren-
des trivsel efter en lang periode med restrik-
tioner og onlineundervisning. På universite-

terne er der allerede planer om initiativer, 
som kan sætte skub i det fysiske studiemiljø 
igen, når vi åbner helt op. Der er brug for en 
genstart med masser af aktiviteter og sam-
vær, og det skal ske i tæt samarbejde med de 
studerende og de mange foreninger rundt på 
universiteterne,” siger formand for rektorkol-
legiet for Danske Universiteter, Anders Bjark-
lev.   

I Pharmadanmark arbejder vi for, at stu-
derende inden for dansk life science har et 
velafbalanceret studiemiljø, og vi glædes der-
for over nyheden. Corona-krisen er gået hårdt 
ud over de studerendes trivsel og faglighed, 
så fokus på området er positivt og tiltrængt. 
Dertil kan de trivselsrettede tiltag forhåbent-
lig være med til at bremse en problematisk 
tendens i brugen af study drugs, som DR har 
belyst den seneste tid.

Et forskningsprojekt fra Odense Universitets-
hospital og Syddansk Universitet har vist, at 
længerevarende daglig stimulering af parkin-
sonramtes hjerne med elektromagnetiske im-
pulser T-PEMF (bipolar transcranial pulsed 
electromagnetic fields) forbedrer patienter-
nes motoriske bevægehastighed betydeligt. 
Efter behandlingsperioden var de parkinson-
ramtes bevægehastighed ikke statistisk for-
skellig fra en rask kontrolgruppe. 

Resultaterne fra studiet tyder på, at lang-
tidsbehandlingen med elektromagnetiske im-
pulser har igangsat positive kemiske og/eller 
strukturelle ændringer i hjernen. I studiet præ-
senteres en mulig sammenhæng mellem be-
handling med T-PEMF og de parkinsonramtes 
forbedrede motoriske funktionsevne via for-

øgede niveauer af dopamin. De primære bio-
logiske årsagsmekanismer bag Parkinsons syg-
dom omfatter degenerering af de celler i hjer-
nen, der producerer dopamin, hvilket resulte-
rer i markant nedsat koncentration af dopa-
min i hjernen. Dopamin er et signalstof, der 
er vigtig for kommunikationen mellem hjer-
nens nerveceller. 

Ligeledes har studiet påvist, at koncentra-
tionen af det naturligt forekommende hor-
mon hos mennesker erythropoietin (EPO) i 
rygmarvsvæsken stiger som følge af behand-
ling med T-PEMF. Dette indikerer, at behand-
lingen med de eletromagnetiske impulser sti-
mulerer den naturlige produktion af EPO i 
hjernen. Nyere dyrestudier og modeller har 
vist, at hjernens koncentration af EPO er vig-

tig for dens funktion. Det er således vist, at 
EPO beskytter nervecellerne i hjernen.  Den 
elektromagnetiske behandling sætter altså en 
proces i gang, der regenererer og/eller be-
skytter nervecellerne i hjernen.  

Behandlingen med elektromagnetiske im-
pulser er fuldstændig smertefri og kan foregå 
i hjemmet, mens patienten kan foretage sig 
andre ting.

Parkinsons sygdom er en neurodegenera-
tiv sygdom i hjernen, der er karakteriseret ved 
motorisk dysfunktion, såsom langsomme be-
vægelser, muskelstivhed, rystelser, dårlig ko-
ordination og balance. Diagnosen stilles ofte 
omkring 60-årsalderen. 

100 millioner til genstart af det gode studieliv

Ny forskning giver nye perspektiver for 
patienter med Parkinsons sygdom

Kort nyt
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SSI INDGÅR AFTALE OM 
VACCINE-ADJUVANSER

Statens Serum Institut (SSI) har indgået en samarbejdsaftale med ke-
mikalie-virksomheden Croda, som fremover skal producere og mar-
kedsføre en vifte af vaccine-adjuvanser, som SSI har udviklet.

”Vi er ikke selv i stand til at producere adjuvanser i større skala. På 
denne her måde stiller vi vores patenterede CAF adjuvanser – både 
de nuværende og de fremtidige – til rådighed for blandt andet uaf-
hængige forskningsprojekter. I sidste ende bliver de gjort tilgængeli-
ge for patienterne”, siger projektleder Dennis Christensen fra SSI.

Vaccine-adjuvanser er hjælpestoffer, som man bruger til at øge ef-
fekten af vacciner. De bruges, fordi de fleste moderne vacciner kun 
består af meget små dele af den virus eller bakterie, som er skyld i 
sygdommen. Og selv om man omhyggeligt har udvalgt disse dele, for-
di de udløser et immunsvar fra kroppen, så er de ikke i sig selv til-
strækkeligt effektive til at aktivere immunsystemet.

Det problem har man løst ved hjælp at tilsætte vaccine-adjuvan-
ser. De får kroppen til at genkende vaccinen som en mikroorganisme, 
der skal bekæmpes og sætter dermed gang i immunsystemet. Mere 
præcist er adjuvanserne designet, så de kan frembringe den mest hen-
sigtsmæssige respons fra immunsystemet i forhold til den måde, den 
pågældende sygdom opfører sig på i kroppen.

Adjuvanserne består af små fedtmolekyler (liposomer), som på de-
res overflade har komponenter, der ligner elementer på overfladen af 
mikroorganismer, som immunsystemet genkender som fremmedele-
menter. Det gør dem meget effektive til at aktivere immunsystemet.

SSI’s adjuvans-system har fået navnet CAF – en betegnelse som 
er bredt kendt og anerkendt i internationale forskerkredse. SSI har 
blandt andet udviklet og patenteret adjuvanserne CAF01 og CAF09b, 
som resulterer i vidt forskellige immunsvar, og dermed gør dem an-
vendelige til forskellige vacciner fra forebyggende vacciner til beskyt-
telse mod indtrængende mikroorganismer til terapeutiske cancer-vac-
ciner.

Nyt værktøj imod restordrer 
Restordrer på lægemidler er et stort irritationsmoment for læ-
ger, apoteker og patienter, men det skal et nyt værktøj til sund-
hedsprofessionelle gøre noget ved: Restordre.dk.

Restordre.dk  indeholder en kort oversigt over gældende 
restordrer på hyppigt brugte lægemidler, og det er ifølge initi-
ativtagerne holdt simpelt, så det kan fungere i en travl klinisk 
hverdag.

På siden kan man også tilmelde sig en email-service, hvor 
man får direkte besked, når et nyt produkt er gået i restordre 
eller kommer tilbage efter at have været i restordre.

”Vi ser flere og flere restordre-situationer. Forhåbentlig fin-
des der en dag en løsning på dette. Indtil da, så håber vi at kun-
ne være med til at lette den kliniske håndtering af restordrer i 
Danmark,” siger en af initiativtagerne til siden, professor Anton 
Pottegård, Syddansk Universitet.

Restordre.dk er udviklet og drevet af Afdeling for Klinisk 
Farmakologi, Farmaci og Miljømedicin på Syddansk Universi-
tet, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Uni-
versitetshospital og København Sønderbro Apotek.

Projektet er baseret på medicingrossistdata på daglig basis 
som sammenholdes med data fra apotekernes lagerbeholdning. 
Restordrer, der angår højfrekvente varer og som ikke længere 
er lagerført, behandles videre. Denne behandling starter med 
en praktisk vurdering fra København Sønderbro Apotek, her-
under om problemet for eksempel kan løses ved brug af andre 
pakningsstørrelser eller -styrker, og afsluttes af en vurdering 
fra en klinisk farmakolog, i de tilfælde hvor for eksempel et al-
ternativt præparat eller anden dosering eller styrke er nødven-
dig. For at sikre, at informationen kan præsenteres på en over-
skuelig måde udvælges alene de mest højfrekvente restordrer 
eller restordrer der på anden vis udgør en særlig klinisk udfor-
dring. Der kan således forekomme restordrer på produkter, der 
ikke er nævnt på siden.

Masseafskedigelse på 
Orphazyme 
Det danske biotekselskab Orphazyme har skåret lidt over to 
tredjedele af sin arbejdsstyrke fra. Det er sket efter skuffende 
resultater i flere kliniske forsøg, senest FDA's afvisning af fir-
maets lægemiddelkandidat arimoclomol til behandling af Nie-
mann-Pick type C (NPC).

Forud for afskedigelserne blev der forhandlet med medar-
bejderrepræsentanterne på Orphazyme, og Pharmadanmark 
bistod i disse forhandlinger.

Pharmadanmarks karrierevejledning har hjulpet de medlem-
mer, som ønskede hjælp til at komme videre i nyt job hurtigst 
muligt.
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>  D E B AT

Af Christian K. Thorsted

Hold fast i høj faglighed 
i sundhedsydelser
Apotekerforeningen, Farmakonomforeningen og Landdistrikternes Fællesråd foreslog tidligere på 

året, at farmakonomer fremover skal kunne gennemføre medicinsamtaler til kronikere på linje med 

farmaceuterne. Dårlig idé, lyder det fra den danske farmaceut Bente Hart, som i Australien arbejder 

med at skabe sammenhæng og medicinsikkerhed på tværs af sektorer.

”Det overrasker mig faktisk, at man overvejer 
at bruge farmakonomer til at gennemføre me-
dicinsamtaler, for der er brug for højt kvalifice-
rede farmaceuter for at få det bedste resultat. 
Det siger jeg på baggrund af den erfaring, jeg 
selv har med at lave den australske variant af 
medicinsamtaler såvel som egentlige medicin-
gennemgange gennemført i patientens hjem. 
Danske farmakonomer er veluddannede i sam-
menligning med australske pharmacy techni-
cians, men det ændrer ikke ved, at patienterne 
har brug for den højeste faglighed, når der bli-
ver kigget på deres medicin.”

Ordene kommer fra Bente Hart som reak-
tion på forslaget fra Apotekerforeningen,

Farmakonomforeningen og Landdistrikter-
nes Fællesråd om også at lade farmakonomer 
foretage medicinsamtaler. Politikerne har el-
lers specifikt bedt farmaceuterne om at løse 
opgaven, og Pharmadanmark har da også ad-
varet imod at ændre på dette – intentionen 
om at gennemføre flere samtaler til kroniker-
ne er foreningen dog helt enig i.

Identificere problemstillinger
Bente Hart arbejder som farmaceut i Austra-
lien, hvor hendes tid er delt mellem et hospi-
tal, et apotek, plejehjem og patienter i eget 
hjem. På den måde bidrager hun til sammen-
hæng og medicinsikkerhed på tværs af sek-
torer og i borgernes nærmiljø. Konkret laver 

hun blandt andet medicingennemgange (me-
dicines review i patientens eget hjem). Her 
bliver patientens medicin gået igennem med 
en tættekam, blandt andet i forhold til bivirk-
ninger, interaktioner og indikation. Bliver alle 
sygdomme behandlet, er der medicin, som 
ikke længere er nødvendig, og forstår patien-
ten sin medicin? Hun laver også den mindre 
omfattende ’MedsCheck’, som gennemføres 
på apoteket. Den minder om den danske me-
dicinsamtale, og den må også kun laves  af 
en farmaceut. 

”Vores MedsCheck tager omkring 20 mi-
nutter – så ikke så lang tid som et medication 
review, der tager en til halvanden time i hjem-
met plus forberedelse og rapportskrivning. Men 
det er stadig en ydelse, som der er meget fag-
lighed i at udføre på en ordentlig måde. Det 
handler om at identificere de ting i behandlin-
gen, som patienten foran dig måske ikke for-
står, er bekymret over eller har svært ved at 
overholde – og ikke mindst handler det om at 
kommunikere noget viden til patienten på en 
måde, så han eller hun kan tage det ind. Når 
man sidder over for en patient, oplever jeg tit, 
at der pludselig kommer noget information ud 
af posen, og det skal man som fagperson kun-
ne opfange og reagere på.” 

Bente Hart minder også om, at der ofte er 
tale om kronisk syge patienter, som behand-
les med mange forskellige lægemidler.

”Det kræver en farmaceut at rede det ud 
og overskue det.”

Hvor alvorligt disse opgaver tages i Austra-
lien, understreges af, at Bente Hart har taget 
en ekstra uddannelse for at kunne udføre dem 
og fortsat skal efteruddanne sig for at behol-
de akkrediteringen. Det kontrolleres hvert 
tredje år ved en eksamen, at kvalifikationer-
ne stadig er i orden.

En kerneopgave
Set fra Australien mener Bente Hart, at dan-
ske farmaceuter skal slå på, at det er dem, der 
på grund af deres uddannelse er lægemidde-
leksperter – med særlig viden om bivirknin-
ger, interaktioner og sikker og optimal brug 
af lægemidler.

”For mig at se er det her en kernefarma-
ceutopgave, som jeg ikke mener, at hverken 
sygeplejersker eller apoteksassistenter kan 
tage over på. For eksempel har jeg masser af 
gange oplevet at måtte diskutere med syge-
plejersker, hvorfor man ikke må knuse kaps-
ler, selv om det nok er lettere for patienten at 
indtage medicinen på den måde. Lægemidler 
er bare ikke sygeplejerskernes faglighed. Men 
ligesom i Danmark er vores pharmacy techni-
cians med til at spotte i skranken, hvem der 
kunne have brug for en samtale. Farmakono-
mer er velplaceret til at finde de patienter, der 
kunne have brug for en samtale med en far-

Dansk farmaceut i Australien:
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maceut om deres medicin, især med den vi-
den de har. ”

I Australien må hvert apotek på månedlig 
basis kun udføre 20 samtaler for at sikre, at 
der ikke bliver gået på kompromis med kva-
liteten i samtalerne og blot betragtes som en 
indtægtskilde for det enkelte apotek.

Øget brug af farmaceuter
Bente Hart forudser i øvrigt, at man i Austra-
lien vil se en øget brug af farmaceuter i det 
nære sundhedsvæsen.

”Flere og flere af lægehusene er begyndt 
at have en farmaceut in house, hvor de er an-
sat til at hjælpe lægerne med at holde styr på 
patienternes medicin. Det er en naturlig kon-

sekvens af, at patienterne bliver ældre og 
ældre, og at deres medicinering bliver 

så kompleks, at lægerne har svært 
ved at overskue det. Lægerne er 

dygtige til at diagnosticere og 
finde ud af, hvordan sygdom 
behandles – som farmaceuter 
er vi derimod rigtig gode til 
at finde ud af, hvad man så 
efterfølgende gør, når man 
har den her lange medi-
cinliste, der skal udredes.”

D E B AT   <

Dansk farmaceut i Australien
Bente Hart arbejder som farmaceut i Australien, hvor hun har boet siden 

1995. Hun er uddannet cand.pharm. i Danmark og fik sin australske regi-

strering som farmaceut i 1997.  I perioden 2004-2005 tog Bente Hart en 

klinisk ekstrauddannelse til at lave medicingennemgang for patienter. 

I samme periode tog hun også et ekstra kursus i at læse laboratorie-

resultater. I dag er hendes arbejde som farmaceut delt mellem et hospital, 

et apotek, plejehjem og patienter i eget hjem. Således er hun ansat på 

henholdsvis hospital og apotek, hvor hun også er medejer, og ansat med 

kontrakt til at lave medicingennemgang.
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Mentorforløb gav klarhed 
om lederambitioner

Af Christian K. Thorsted

Har du lyst til at få sparring på din faglige og personlige udvikling, eller har du en masse erfaringer, du gerne vil dele 

ud af til en mindre erfaren fagfælle, så er Pharmadanmarks mentorordning noget for dig. Tilmeldingen er nu åben.

>  K A R R I E R E

Abdelmajid Bojazar og Carsten Poulsen er et af par-
rene i den seneste årgang af Pharmadanmarks 
mentorordning, som netop er afsluttet. Såvel men-

tor som mentee har haft et godt udbytte af deltagelsen. 
”Jeg tilmeldte mig ordningen, fordi jeg går med tanker 

om at blive leder – lederrollen tiltaler mig, fordi jeg godt 
kan lide tanken om at motivere andre og hjælpe dem med 
at udleve deres fulde potentiale. Men jeg ville gerne have 
en erfaren mentors bud på, hvilke overvejelser jeg skal 
gøre mig, før jeg springer ud i det,” siger Abdelmajid Bo-
jazar, der er uddannet farmaceut i 2017 og arbejder som 
GMP-supporter i AJ Vaccines.

Han er glad for de gode snakke med mentor Carsten 
Poulsen.

”Han var meget lyttende og kunne komme med nog-
le råd til mig og perspektivere dem i forhold til de valg, 
han selv har truffet i sin karriere. Han kom også med nog-
le bud på, hvad jeg kan gøre for at begynde at træne mine 
lederkompetencer, som kan være grobunden for, at jeg 
kan blive leder en dag,” siger Abdelmajid Bojazar. 

Samtalerne har givet ham et meget bedre indblik i le-
derrollen.

”Min mentor har været god til at komme med nogle 
konkrete eksempler fra sin egen hverdag, og det gav mig 

et bedre indblik i, hvad det kan være for nogle udfordrin-
ger man står over for i hverdagen som leder.” 

Mere sikker på fremtiden
Samtalerne har gjort Abdelmajid Bojazar mere sikker på, 
at det er ledervejen, han skal gå.

”Men samtidig er jeg nået frem til, at jeg vil have den 
faglige ballast på plads først. Jeg kan se, at der er en kæm-
pestor værdi i at kunne lede mennesker i et arbejde, som 
man selv har forstand på og er dygtig til. Selvfølgelig kan 
man godt blive en god leder uden, men jeg tror, at det vil 
være en fordel for mig at bygge min faglighed yderligere 
op først.”

 Abdelmajid Bojazar anbefaler med sine positive erfa-
ringer med ordningen in mente klart ordningen til andre 
yngre medlemmer. Men han understreger, at man som 
mentee selv skal investere i den for at få maksimalt ud-
bytte. 

”Man skal ikke forvente bare at få svarene serveret. 
Forberedelserne og arbejdet ligger hos én selv, men hvis 
man selv bidrager aktivt og gør sig nogle overvejelser om, 
hvad man gerne vil have ud af forløbet, så bliver man klo-
gere på, i hvilken retning man kan gå karrieremæssigt,” 
siger han.
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Og så råder han kommende mentees til ikke at holde 
sig tilbage i dialogen med deres mentor.

”Man skal ikke brænde inde med spørgsmål eller tan-
ker – skyd løs, og stil spørgsmålene, som du tænker dem.”

Giver et friskt pust
Carsten Poulsen er på sin anden omgang som mentor, og 
han har allerede meldt sig klar til en omgang mere.

”Jeg har selv været på arbejdsmarkedet i over 20 år, så 
for mig er det forfriskende og inspirerende at møde no-
gen, som er i starten af deres karriere. Hvilke tanker gør 
de sig, når de skal finde fodfæste, og hvad er deres per-
spektiver på job og karriere. Deres tanker er selvfølgelig 
helt anderledes end mine egne. De kommer også med 
mange ideer, som jeg selv kan bruge – inspirationen går 
begge veje. Derudover vil en mentee oftest ikke arbejde 
i samme virksomhed som én selv, og det giver også noget 
til dig som mentor at få et indblik i en anden virksomhed,” 
siger Carsten Poulsen.

Han har en lang og bred karriere bag sig – han er op-
rindeligt uddannet kok, men blev herefter farmaceut. 
Herefter var planen at blive apoteker, og men i stedet 
blev det til en stribe forskellige job i Novo Nordisk. I dag 
er han Senior Manager i Novo Nordisk og arbejder sam-
men med sit team med at fortolke og implementere GMP 
krav.

Udgangspunktet for de to mentees, han har haft un-
der sine vinger, har været forskelligt, men de har dog haft 
det til fælles, at de begge var relativt nyuddannede.

”Min første mentee ville enormt gerne arbejde inden 
for et specifikt fagområde, hvor det er svært for nyud-
dannede at få foden indenfor. Dér spurgte jeg så ind til, 
hvad det egentlig var ved det arbejde, han godt kunne 
lide – og om han kunne få det andre steder end lige der, 
hvor han gerne ville hen. Han skulle altså blandt andet 
gøre sig overvejelser om, hvilke typer arbejdsopgaver han 
trivedes med,” fortæller Carsten Poulsen.

Hans seneste mentee – Abdelmajid Bojazar – har der-
imod lederambitioner.

”Der diskuterede vi blandt andet, hvordan man kan 
tage teten inden for det område, man arbejder på og der-
med vise, at man gerne vil lederrollen og træne sig i at 
påtage den.”

Men ellers kan samtalerne handle om nødvendighe-
den af at prioritere.

”Nogle vil gerne det hele på én gang, men man kan 
være nødt til at rangordne sine prioriteter og på den måde 
skabe klarhed. Der kan være nogle fravalg, man er nødt 
til at tage,” siger Carsten Poulsen.

Belaster ikke tidsmæssigt
Ligesom Abdelmajid Bojazar lægger han vægt på, at det 
i høj grad er op til mentee at gå så aktivt ind i mentorre-
lationen, at den bliver en succes.

”Jeg kan fortælle om mine egne valg og overvejelser, 
da jeg var på et lignende sted, som de er, og jeg kan spør-
ge og lytte. Men jeg forventer, at de laver arbejdet selv, 
og at de har undersøgt og prøvet de ting, vi har talt om 
og aftalt. Det gør også, at indsatsen som mentor rent tids-
mæssigt er overskuelig.” 

Han slutter:
”Den tid, vi afsætter til møderne, er stort set den tid, 

jeg afsætter til det. Så overvejer man at blive mentor, så 
skal man ikke lad sig skræmme af tidsforbruget.”

Tilmeldingen til Pharmadanmarks er åben
Ordningen er et tilbud til dig, som, uanset hvor du er i din karriere, har lyst til at få sparring på din faglige og 
personlige udvikling.

Formålet med ordningen er at skabe netværksrelationer på tværs af årgange og arbejdsområder. Der er gode 
muligheder for en gensidig gevinst, hvor mentoren på den ene side deler sin viden og samtidig kan blive ud-
fordret af en ’ny generation’, og menteen på den anden side bliver hjulpet på vej. 
 Kick-off mødet afholdes 14. september kl. 16.00-17.00 i Codanhus på Frederiksberg.

Du kan læse mere på www.pharmadanmark.dk

http://www.pharmadanmark.dk
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Kommunikér med 
storytelling og følelse  
– og tænd gnisten

Af Marianne Møller

’Kunsten at tale – så alle lytter’ har som mål at gøre læserne i stand til at forberede, fortælle og fremføre oplæg 

på en mere inspirerende og overbevisende måde. Marianne Møller, Ph.d., Cand. pharm., Master i Professionel 

Kommunikation, anmelder bogen.

>  B O G A N M E L D E L S E

Hvis du har mod på lidt intellektuel inspiration i som-
mervarmen, som samtidig går ud over de daglige fag-
bøger, så er Nina Andersens bog om storytelling, ’Kun-

sten at tale - så alle lytter’, måske sagen. Forfatter Nina An-
dersen er uddannet journalist, cand. scient. pol. samt trænet 
i public speaking og storytelling i USA. Hun arbejder i dag 
som kommunikationsrådgiver og er stifter af konsulentvirk-
somheden Moving Copenhagen, der blandt andet rådgiver 
kunder om effektiv fortælleteknik. Et studieophold i USA fik 
Nina Andersens øjne op for, at historier er vejen til succesful-
de præsentationer, foredrag og oplæg. Med udgangspunkt i 
sin egen personlige rejse fra en ”kedelig powerpoint stil” til 
dag at opleve en langt mere positiv feedback fra sine kunder, 
præsenterer Andersen en række nye pointer om god præsen-
tationsteknik, der bygger på nyere evidens, erfaring og teori. 
Målet er, at læserne kan forberede, fortælle og fremføre op-
læg på en mere inspirerende og overbevisende måde. 

Tre kerneelementer
Bogen er bygget op over tre kerneelementer: Forberedelse, 
Fortælling og Fremførelse, som berøres undervejs i otte ka-
pitler, med mange mindre afsnit, øvelser og tips-bokse, der 
gør bogen både velskrevet og lettilgængelig. Bogens grund-
tanke er, at vi skal være bedre til at kommunikere taler og 
præsentationer med følelse og personlighed, da det kan fast-

holde et publikum i langt højere grad end de traditionelle sli-
des med indhold, der mest virker målrettet foredragsholderen 
selv. Nina Andersen reflekterer selv undervejs om, hvordan 
mange af hendes tidligere foredrag har været spildte, fordi de 
ikke var bygget på historiefortælling: 

”Jeg tvang både mig selv og mine lyttere ned i en lineær 
tankegang og fremgangsmåde, der slet ikke passer til den 
måde, vores hjerner fungerer på,” skriver hun i Introduktio-
nen. Herefter giver resten af bogen, hendes opskrift på, hvor-
for lange sætninger og bulletpoints bør erstattes af målret-
tede oplæg og fortællinger, der møder publikums drømme og 
behov. Og ikke mindst, hvordan det kan gøres.

      
Gnister i hjernen
Bogens første kapitel indleder med en gennemgang af, hvad 
der sker i hjernen, når vi som tilhørere sætter os for at lytte 
til et foredrag. 

Nina Andersen gennemgår en række adfærdsforskning og 
konkluderer, at ”Historier slår gnister i hjernen” med henvis-
ning til hormonet oxytocin: 

”Takket være oxytocin kan en velfortalt historie hjælpe an-
dre til at slappe af og være villige til at lytte til dig.”  

Forfatteren har et særligt fokus på kommunikation af data, 
som tal og grafer, og bogens fjerde kapitel indeholder ”prin-
cipper, der tryller tal om til historier.” Kort sagt handler det 
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om at vælge de vigtigste tal og sætte dem i en kontekst, der 
er relevant for tilhørerne – igen fortælle en god historie. Et 
par af de mange tip er at starte sine forberedelser med at skri-
ve stikord om sit publikum, og bruge disse til finde ud af, hvad 
man skal fokusere på. Og at dele en relevant anekdote om sig 
selv, som viser, hvilken værdi din virksomhed kan tilføre ver-
den. Et helt kapitel handler om at ”lime” en præsentation fast 
i tilhørernes hjerner, og igen er rådene opdelt logisk over ind-
ledning, midte og afslutning. Med afsnittet ’Giv dine tilsku-
ere et skud dopamin’, forklarer Nina Andersen, hvordan over-
raskelser som ”at stille et spørgsmål”, ”at give en overrasken-
de oplysning” og at fortælle en historie” kan give en effekt-
fuld indledning. Bogens sidste kapitel er helliget online-præ-
sentationer i en corona-tid. De mange tips til succes handler 
her blandt andet om teknik (for eksempel kameraposition), 
kropsstilling, struktur og interaktivitet. 

Fra Obama til Lars Larsen
’Kunsten at tale – så alle lytter’ er fyldt med eksempler og hi-
storiske person-henvisninger (for eksempel til Lars Larsen og 
Obama) og viser Nina Andersens store overblik over emnet, 
som hun har fulgt i mange år. Forfatteren skriver selv, at bo-

gen henvender sig til alle, der er interesserede i at få sit bud-
skab bedre frem. Det vil sige topledere, mellemledere, iværk-
sættere, konsulenter, politikere eller ”almindelige” mennesker, 
der gerne vil have deres kolleger til at lytte, når man tager or-
det. 

Nina Andersen nævner en oplevelse med mellemlederen 
på en større ingeniørvirksomhed som i et foredrag udbrød: 
”Du virker jo meget overbevisende, men hvorfra ved du, at 
det er rigtigt?” 

Det spørgsmål synes at have kickstartet Andersens bog-skri-
veri – og heldigvis for det. 

”Kunsten at tale – så alle lytter” afsluttes med en littera-
turliste.

Kunsten at tale - så 
alle lytter’ 
Af Nina Vinther Andersen
Forlaget Frydenlund
Pris: 269 kr. (vejl.)
ISSBN 978-87-7216-240-9
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Kort nyt

Som de første i landet bruger Rigshospita-
let laserteknik til hjerneoperationer. Laseren 
kan skånsomt og præcist fjerne dybtliggen-
de kræftknuder og epileptiske områder i 
hjernen.

”Med den nye laserteknik kan vi præcist 
og langt mere skånsomt end tidligere fjerne 
mindre hjernetumorer eller epilepsi, der lig-
ger dybt i hjernen,” siger afdelingslæge Rune 
Rasmussen fra Afdeling for Hjerne- og Ner-
vekirurgi, som sammen med kollega Bo Jes-
persen opererer både hjernekræft- og epi-
lepsipatienter med den nye laserteknik. 

Han forklarer, at kirurgen ved en almin-
delig hjerneoperation vil være nødt til at 
skære sig igennem et mindre område af hjer-
neskallen og -vævet for at få adgang til at 
kunne operere. Ved laserbehandling er ind-
grebet minimalt.  

Kirurgen borer således et kun tre milli-
meter bredt hul i kraniet og fører ved hjælp 
af en kanyle laseren ind gennem hjernevæ-
vet. En forudgående CT-skanning af patien-
tens hjerne sikrer, at laseren kan placeres 
med millimeters nøjagtighed i midten af det 
syge væv. 

Herefter flyttes patienten forsigtigt fra 
operationsstuen over i MR-skanneren, og 
kirurgen tager plads bag to store skærme. 

På den ene skærm holder han øje med 
temperaturen og beregner, hvor lang tid det 
tager varmen fra laseren at bevæge sig ud i 
vævet. Temperaturen hæves langsomt, så 
varmeudviklingen er under kontrol. Den an-

den skærm viser, hvordan det syge væv 
dør. Varmen fra laseren breder sig i ringe in-
defra, indtil den når mellem 50 og 60 gra-
der. Ved den temperatur dør vævet. 

”Vi er i stand til at foretage et meget 
skarpt og præcist indgreb med laserbehand-
lingen, så det kun er det syge væv, der be-
handles. Behandlingen er meget kontrolle-
ret”, siger Rune Rasmussen. 

Nå ind til dybtliggende kræftknuder 
Patienten er konstant overvåget af et stort 
hold af røntgen- og skanningspersonale og 
anæstesipersonale. De sørger for at levere 
de afgørende skanningsbilleder, holder pa-
tienten stabil og står klar, hvis der skulle op-
stå en uventet situation i MR-skanneren.

Det lille laserhoved gør det muligt at nå 
ind til dybtliggende kræftknuder eller epi-
leptiske områder i patientens hjerne, som 
kan være vanskeligt at nå med almindelig 
kirurgi uden at ødelægge for meget af det 
omkringliggende raske hjernevæv.

”Ved en almindelig hjerneoperation åb-
ner vi op og laver en passage i det raske 
hjernevæv for at kunne komme ind til det, 
der skal fjernes. Det giver risiko for, at en 
del af det raske væv bliver ødelagt på vej 
ind til det syge, og at patienten derved får 
ødelagt centrale funktioner, eksempelvis sit 
sprog eller sin motorik. Med laseroperatio-
nen bevarer vi mest muligt hjernevæv,” si-
ger Rune Rasmussen.

Til trods for at patienterne har gennem-
gået et indgreb i hjernen, kan de efter laser-
kirurgien ofte udskrives dagen efter opera-
tionen, fordi indgrebet er så nænsomt.

Rigshospitalet opererer årligt cirka 40 
patienter for epilepsi. Antallet forventes at 
stige som følge af den nye laserteknik, da 
størstedelen vil kunne behandles med la-
ser. 

Overførsel med 
tarmbakterier 
hjalp ikke patienter 
med psoriasisgigt

Resultaterne af FLORA projektet på 
Odense Universitetshospital viser, at en 
overførsel med tarmbakterier er en sik-
ker behandling, som ikke ser ud til at 
indebære alvorlige bivirkninger for per-
soner med psoriasisgigt. Men den form 
for tarmbakterieoverførsel, som blev 
anvendt i forsøget, var ikke gunstig for 
hovedparten af deltagerne.

Undersøgelsen har dog for første 
gang vist, at miljøet i tarmen ser ud til 
at kunne påvirke gigtsymptomer. For-
skerne håber derfor, at de med den ind-
samlede viden kan gennemføre nye for-
søg, som kan være med til at danne 
grundlag for nye terapier, der kan på-
virke miljøet i tarmen, og som i fremti-
den kan bruges til behandlingen af gigt.

I forskningsprojektet undersøger 
forskerne, om tilførslen af donor-tarm-
bakterier – også kaldet fæces-trans-
plantation – kan være en potentiel ny 
og sikker behandling til mennesker med 
gigt.

I projektet har halvdelen af delta-
gerne fået overført tarmbakterier fra 
en rask donor, mens den anden halvdel 
har fået overført placebo i form af vand. 
Deltagerne er herefter blevet fulgt i 
seks måneder for at vurdere, om en 
tarmbakterie-overførsel kan mindske 
deres gigtsymptomer og i bedste fald 
nulstille sygdommen. Forsøget har af-
dækket både sikkerheden og effekten 
af en fæces-transplantation og patien-
ternes perspektiv på behandlingen.

Laserstråler brænder det syge 
hjernevæv væk
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Vejledere i både fagforeninger og private kon-
sulenthuse melder om stadig flere samtaler 
med danskere, som føler sig fastbrændte i de-
res ellers gode job. Den problemstilling er 
Pharmadanmarks karrierevejleder  Iben 
Treebak blevet interviewet om til Magasinet 
Vejlederen.

”Medlemmerne beskriver en følelse af at 
være stagneret i arbejdslivet, at de er et sted, 
hvor de ikke trives længere. Nogle føler de 
har opnået stor erfaring i jobbet, men nu er 
havnet i en rolle, hvor de, trods en vis status 
i virksomheden, har svært ved at rive sig løs 
og udvikle sig. De beskriver det som en fast-
brændthed,” siger Iben Treebak, som har la-
vet en interviewbaseret undersøgelse om fast-

brændthed i forbindelse med sin masteraf-
handling om emnet.

Hun forklarer videre om fænomenet:
”For nogle handler det om, at de ikke rig-

tig har følelsen af at kunne flytte noget i job-
bet, hvor de samme problemer dukker op 
igen og igen. De beskriver en meningsløshed 
i den måde arbejdet er organiseret på, hvil-
ket kan give en fornemmelse af, at de spil-
der deres kompetencer, og at de mangler tid 
til fagligt at fordybe sig. For nogle kommer 
det til udtryk ved, at de oplever, at de har 
kompetencer som ikke bliver brugt, fordi de 
er placeret i en rolle eller job, hvor de synes, 
de har mere at byde på, end det de reelt får 
i spil.”

Iben Treebak advarer om, at tilstanden kan 
resultere i, at den fastbrændte efterhånden 
kan blive syg, hvis man ikke gør noget ved 
problemet. 

”Derfor er karrierevejledning rigtig inte-
ressant i forhold fastbrændthed,” siger hun.

Pharmadanmark tilbyder karrierevejled-
ning, hvor den fastbrændte får mulighed for 
at reflektere, får sat gang i handlinger og på-
begyndt en forandring.

Flere oplever fastbrændthed i jobbet

Pharmadanmark støtter Copenhagen 2021
Alle har ret til et godt arbejdsliv uanset kønsidentitet og seksuel orientering. Derfor støtter 
Pharmadanmark atter Copenhagen Pride, som i år er værter for WorldPride og således hed-
der årets begivenhed Copenhagen 2021 – WorldPride og EuroGames. Grundet corona er den 
store parade ændret til et mindre antal marcher 21. august med begrænset antal deltagere, 
hvor Pharmadanmark går sammen med vores hovedorganisation Akademikerne. 

”Som fagforening går vi ind for ligestilling på arbejdsmarkedet og arbejder således for et 
mangfoldigt og inkluderende arbejdsmarked med plads til alle uanset køn, etnicitet, religion 
og seksuel orientering. Diversitet bringer hele talentmassen i spil og giver flere perspektiver 
på faglige spørgsmål. Det gavner ikke bare den enkelte medarbejder men arbejdspladsen som 
helhed,” siger Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen.
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Pharma  
no. 6 
introduces a new series 

where we focus on how 

Life Science specialists 

can make a difference to 

the lives of those with 

mental illness. We also 

take a closer look at The 

International Centre for 

Antimicrobial Resist-

ance Solutions (ICARS).

Visit 
our Facebook page in 

English: Pharmadan-

mark International. The 

page is a service for our 

international members, 

but of course all our 

members are welcome – 

all communication will 

be in English. 

On the page we will 

share relevant articles, 

news and events.

PHARMA IN ENGLISH

AMR: Pandemic is underway
The corona pandemic has exacerbated the already very serious problems of antimicrobial resistance, 
but has also shown that pandemics require global solutions. That’s what Robert Skov, who runs the In-
ternational Centre for Antimicrobial Resistance Solutions (ICARS), says.

“When you talk about AMR, you often talk about ‘a looming pandemic’, but in reality the pandem-
ic is already underway. It is not visible in the same way as COVID-19, because it does not develop as 
dramatically as COVID-19 has done. But it was estimated several years ago that around 700,000 peo-
ple die each year worldwide from infections with resistant bacteria. Since that estimate was made, more 
people have died from AMR than from COVID-19. The WHO even estimates that the death toll will 
grow to 10 million people annually by 2050 - more than currently die from cancer,” says Scientific Di-
rector Robert Skov, ICARS.

Established in 2018, ICARS is an interdisciplinary research and knowledge organization that works 
with low- and middle-income countries to develop and identify evidence-based solutions against AMR.

Although AMR has been pushed somewhat into the background due to COVID-19, COVID also pro-
vides a model for how we can solve global health crises in the future.

“It is not least about cooperation and coordination internationally. These are experiences we can 
use in the fight against AMR,” says Robert Skov.

Chairman’s Editorial: Now Pharmadanmark gets 
the right physical framework
In recent years, Pharmadanmark has undergone a significant change in the way the association works 
and the goals we set for ourselves on behalf of our members.  We will also be making a physical move 
soon. After 22 years at Rygårds Allé in Hellerup, Pharmadanmark will be relocating to Frederiksberg. 
More specifically we will be moving to the high-rise on Gammel Kongevej, also known as Codanhus.

“At the moment we are in the final preparations for the move, and on 1 September we will be in-
stalled on the 9th floor of the newly decorated and very welcoming rooms. I cannot deny that I find it 
very hard to hide my enthusiasm for the new framework, and that’s not only because of the stunning 
views of the city’s roofs and lakes. It is mainly due to the fact that we now have fantastic opportuni-
ties to grow the community in new up-to-date premises. Future-proof framework that supports Phar-
madanmark’s development in the future,” writes Rikke Løvig Simonsen in her editorial.

Rikke goes on to say:
“Before the Corona pandemic, our members used the premises in Hellerup on a large scale for both 

social as well as professional activities, as Pharmadanmark naturally holds both small and large events. Not 
infrequently, one would experience the challenge of having to go in search of a vacant room where you 
could settle down. And not infrequently, there were so many participants at these professional event 
that they would have to be moved out into the city.

This is a hugely positive step, because that is exactly how I, as President, would like Pharmadan-
mark to be: a place that buzzes with all manner of member activity. But, of course, this requires us to 
have the right facilities. We’re going to get that now.””
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The professional faces of 
Psychiatry

The government is set to present a 10-year plan for Psychi-
atry at the start of the New Year. This topic is very much in 
focus in the health policy debate at present.

The medication of citizens with psychiatric disorder is dis-
tinctly complex, requiring specialist knowledge and high lev-
els of professionalism. In these cases pharmacists can help to 
improve the quality of these patients medical treatment. At 
the same time, cooperation across professional groups and 
sectors is of particular importance. In a new series of articles, 
Pharma explains how Life Science specialists create value 
within the psychiatric field

We start by talking to medical pharmacist Anders Helbo, 
Psychiatric Center Copenhagen’s Housing Team. Anders trav-
els out to citizens with severe mental illness and speaks with 
them about their medical treatment. Concordance rather than 
‘just’ compliance is of paramount importance in this case. Per-
haps more than anywhere else, a holistic approach is impor-
tant to ensure that patients receive the best possible treat-
ment.

“The pedagogical contains a more holistic and co-involv-
ing way of meeting the patient. In psychiatry, it is extremely 
important that the patient has ownership of his or her own 
treatment. Their narrative and experience of medicine is cru-
cial to making the right decisions about their treatment,” he 
says.

When the level of involvement is so important, it is also 
about Anders Helbo and the team working on a so-called re-
covery model. Unlike in the past, we now approach mental 
illness as something you can live a normal life with, so to 
speak. Because once you’ve been diagnosed it does not have 
to define you forever.

“Disease images are of course different, but recovery is 
essentially about help with self-help and the belief in recov-
ering, and perhaps in the long term being completely free of 
diagnosis. As therapists, we can have rehabilitative effects. 
Recovery, however, comes from within. Only the patient can 
feel and feel recovery, therefore their opinion is so important,” 
says Anders Helbo.

Leadership network restarts after 
corona

Pharmadanmark’s management network was scheduled to have start-
ed last year, however this was put on pause as a consequence of the 
Corona-virus pandemic. The Management network is now scheduled 
to start up this autumn, and members will have a confidential space 
where they can meet and network about management or the desire to 
develop one’s career into a management position. The networks are 
also a golden opportunity to expand one’s personal leadership net-
work in the life science industry.

“Participants have the prospect of gaining new perspectives on 
their own management practices and in this way to also strengthen 
their management competencies. They can share their own knowledge 
and experience – and very importantly, one also has ample opportu-
nity to work on strengthening your personal network of leadership 
profiles in the industry – a network that you can later bring into play 
and benefit from in many different contexts,” says Danny Bukh Alm-
strup, Head of Pharmadanmark’s Career Guidance.

He finds it quite obvious that Pharmadanmark also has strong of-
fers for managers and future managers.

“In line with Pharmadanmark’s network within the specific subject 
area, management is a profession that you have to cultivate and im-
prove within – and an area where you have great value in reflecting 
on how others handle management,” he says. The Kick-off meeting is 
scheduled to be held on November 8th from 17:00-19:30.The agenda 
for the Kick-off will address meeting frequency and role distribution 
for subsequent network meetings, amongst other topics.
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Arrangementer

Pharma vil have 
dine debatindlæg
Life science er et område med masser af 
mulighed for debat – for eksempel om 
fagpolitiske emner. Har du noget på hjerte, 
modtager Pharma meget gerne debatindlæg.
Har du meningerne, så har vi pladsen.
Kontakt redaktør Christian K. Thorsted på 
ckt@pharmadanmark.dk

Farvel til papiret? 
Hvis du foretrækker at læse den elektroni-
ske version af Pharma, kan du let fravælge 
papiret.
Du kan skrive direkte til os på pd@phar-
madanmark.dk, så stopper vi med at levere 
bladet på din adresse.
Du kan også gøre det selv ved at logge 
ind på ’Min Side’. Klik på ’Mit medlem-
skab’ og ’Kontingent’, og find ’Pharma til 
medlemmer’ i listen, og klik på ’Ret leve-
ring’.
Hvis du fravælger at få bladet på papir, får 
du en direkte mail fra os med link til den 
læsevenlige elektroniske version af 
Pharma, når det udkommer.
Alle årets udgaver af Pharma kan også 
læses på www.pharmadanmark.dk.

Brug vores karriere-
vejledning
Husk, at du altid kan ringe og skrive til 
vores karrievejledere, som står klar til at 
hjælpe dig i præcis den situation, du står i. 
Er du jobsøgende, kan du få personlig spar-
ring på dit CV og din ansøgning. Du kan 
også få input til din jobsøgningsstrategi og 
gode råd inden jobsamtalen. Det kan være, 
at du overvejer at blive leder og gerne vil 
have gode råd til, hvordan du får din første 
lederstilling. Eller måske føler du dig fast-
brændt i jobbet. Så kan du deltage i vores 
miniforløb med hjemmearbejde, samtale og 
opfølgning, så du kan få sat skub i afklaring 
og refleksioner, sat nye mål og ikke mindst 
skabe forandring i dit arbejdsliv. 

Kontakt Pharmadanmarks karriere-
 vejledere på karriere@pharmadanmark.dk 
eller telefon: 3946 3630.
Se også vores værktøjer på MinSide, 
for eksempel karrierekompasset 
og jobsøgningsguider.

Kandidatfest 2021
24. september kl. 18.00-02.00
Tilmeldingsfrist: 12. september 

Festen bliver i år afholdt på 
Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 
København V.

Aftenen starter med en velkomstdrink, 
inden alle går til bords. Der vil blive serve-
ret en lækker tre-retters menu, med fri øl, 
vin og vand. Klokken 22 vil en DJ spille op 
til dans.

Det er muligt at deltage, hvis man er ble-
vet kandidat fra perioden oktober 2019 til 
30. september 2021.

mailto:ckt@pharmadanmark.dk
mailto:pd@phar-madanmark.dk
mailto:pd@phar-madanmark.dk
mailto:pd@phar-madanmark.dk
http://www.pharmadanmark.dk
mailto:karriere@pharmadanmark.dk
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Online jobsøgningsworkshop: Kompetence- 
og motivationsafklaring
26. august kl. 9.00 - 11.00
Tilmeldingsfrist: 24. august
På denne workshop giver vi dig redskaber til 
at kortlægge og sætte ord på, hvad du er god til 
(kompetencer) og hvad der driver dig (motivati-
on). Dét er nemlig grundstenene i en god og 
effektiv jobsøgningsproces og – på længere sigt 
– karrieretrivsel.

Seniornetværket-Sjælland
8. september kl. 14.00 - 17.00.
Overlæge Knud William Kastrup vil give os den 
fascinerende beretning om lægekunstens historie 
fra oldtiden til oplysningstiden.
Tilmelding: SMS eller tlf 2683 1923.
Mødes forventes afholdt i Pharmadanmark, 
Codanhuset, Gl. Kongevej 60, 1850 Frederiksberg.

ARRANGEMENTER Online jobsøgningsworkshop: Brænd igennem 
med ansøgning og CV
16. september kl. 9.00 - 11.00
Tilmeldingsfrist: 14. september
Hvis du har brug for input til, hvad der kan få 
arbejdsgiverne til at kalde dig til samtale, så kom 
til virtuel ansøgnings- og CV-workshop i 
Pharmadanmark og få hjælp af vores erfarne kar-
rierevejledere og sparring med andre medlemmer, 
som også er akademikere i life science.

Online jobsøgningsworkshop: Netværk dig til 
dit næste job
28. september kl. 9.00 - 10.30
Tilmeldingsfrist: 26. september
På denne workshop får du inspiration til, hvordan 
du kommer i gang med at bygge dit netværk op 
og hvordan du bruger dit netværk i relation til 
jobsøgning. Vi kommer ind på, hvorfor du skal 
netværke og hjælper dig i gang med at kortlæg-
ge dit netværk. Vi deler tips til, hvordan du kan 
skabe værdi for dit netværk, hvordan du udvider 
dit netværk og hvordan man egentlig netværker, 
når man møder nye mennesker.

Online jobsøgningsworkshop: Bliv klar til 
jobsamtalen
14. oktober kl. 9.00 - 11.00
Tilmeldingsfrist: 12. oktober
På denne workshop kommer vi ind på:
• Hvordan du bedst forbereder dig før samtalen
• Hvad du vil møde under jobsamtalen, herun-

der personligheds- og færdighedstests
• Hvad du kan gøre efter jobsamtalen
• Særlige ting der gør sig gældende i forbindel-

se med virtuelle jobsamtaler

Pharmadanmarks Ledernetværk
8. november kl. 17.00 - 19.30. Kick-off møde 
Pharmadanmark tilbyder i efteråret 2021 flere 
ledernetværk, hvor medlemmer i et fortroligt rum 
kan mødes og netværke om ledelse eller 
lyst-til-ledelse. 
Der tilbydes to netværk:
Netværk for personaleledere
Netværk der henvender sig til ledere med ansvar 
for den daglige ledelse af personale, herunder 
ansættelser og afskedigelser. Vi forestiller os, at 
du er ansvarlig for et område og har budgetan-
svar. Vi forestiller os, at du har nogle års ledel-
seserfaring. Afhængigt af tilmeldingerne vil vi se 
på, om der er basis for at etablere ét eller flere 
netværk for personaleledere.
Netværk for dig der gerne vil være leder
Det henvender sig til dig, som gerne vil være 
leder, men endnu ikke har fået din første leder-
stilling med personaleansvar. Vi forestiller os, at 
du har mindst to års erhvervserfaring og har prø-
vet kræfter med uformel ledelse.
Første netværksmøde holdes i Pharmadanmarks 
nye lokaler i Codanhus (Frederiksberg).
Du skal tilmelde dig senest 6. september via 
Pharmadanmarks hjemmeside under Netværk.
Læs artikel på side 20 om netværkene

Pharmadanmarks 
Repræsentant-
skabsmøde 2021

Der indkaldes til ordinært repræsentant-
skabsmøde lørdag 6. november 2021 i for-
eningens nye domicil Codanhus. Det vil 
være muligt at deltage virtuelt. 

Dagsorden
1. Valg af dirigent(er)
2. Vedtagelse af forretningsorden og tids-

plan for repræsentantskabsmødet
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af regnskab
5. Behandlinger af indstillinger og forslag
6. Forelæggelse af budget og fastsættel-

se af kontingenter for det følgende 
kalenderår

7. Valg af formand
8. Valg af to parlamentariske revisorer og 

en suppleant herfor
9. Øvrige valg
10. Fastsættelse af det samlede antal sek-

tionsrepræsentanter til repræsentant-
skabet for den følgende repræsentant-
skabsperiode

11. Fastsættelse af tid og sted for næste 
ordinære repræsentantskabsmøde

12. Eventuelt

Forslag fra foreningens medlemmer – her-
under de enkelte repræsentanter – som 
ønskes behandlet på repræsentantskabs-
mødet, skal ifølge vedtægterne være sekre-
tariatet i hænde senest 15. september. 

Valg til hovedbestyrelsen
I henhold til foreningens vedtægter skal 
nye hovedbestyrelsesmedlemmer være 
valgt inden 15. oktober. For opstilling til 
hovedbestyrelsen gælder, at navnene på 
medlemmer, som ønskes opstillet, skal ind-
gives skriftligt til sekretariatet af mindst 
seks stillere fra kandidatens egen sektion. 
Stillerlisterne skal være sekretariatet i 
hænde senest 15. september. 

Fertilitetsbehandling: 
Virtuelt farmakologisk foredrag
8. september kl. 19.00 - 21.00
Tilmeldingsfrist: 5. september
Fertilitetslæge Svend Lindenberg fortæller om 
historien bag og nye teknologier inden for 
fertilitetsbehandling. Svend Lindenberg har 
været aktiv i behandling og forskning inden 
for fertilitet siden 1980, og han var med til at 
lave det første IVF barn i Danmark. I dag er 
han leder af Copenhagen Fertility Center.

Kreds- og sektionsmøder – Fagligt oplæg med 
Crecea: Trivsel og samarbejde på apoteket
13. september 18.30 - 21.00
Tilmeldingsfrist 3. september
Kredsbestyrelsen – Apotek- Øst-Midtjylland 
Pharmadanmark inviterer til et fagligt oplæg med 
Crecea på Sabro kro. Der vil være fællesspisning 
og et foredrag med inspiration til konkrete hand-
linger på apoteket med henblik på at styrke triv-
sel og samarbejde.
• Hvad er social kapital? Hvordan måles det?
• Elementer af psykisk arbejdsmiljø på apoteket 

– travlhed, prioriteringer, arbejdsglæde, trivsel, 
sygefravær mm.

• Hvad er trivsels-situationen p.t. ude på apote-
kerne – og hvordan kan vi forebygge og hånd-
tere – og ikke mindst gribe ind?



42 Pharma 6 / 2021

Pharmadanmarks 
sekretariat flytter  
1. september

Farvel til 
Rygårds 

Allé  1

God dag til  
Codanhus, Gl. 

Kongevej 60, 1850 
Frederiksberg

Pharmadanmark har akademikerklubber (AC-klubber) på flere life science-virk-
somheder – klubber som blandt andet kan bruges til at diskutere arbejdsvilkår 
og aktuelle personalepolitiske emner. Klubberne kan også afholde faglige og 
sociale arrangementer, og her har Pharmadanmark gode tilbud på hylden.
Så er du tovholder for efterårets events på din arbejdsplads, eller er du med-
lem af en AC-klub, så kan du booke disse stærke faglige oplæg:
• Hvad driver dig? En workshop om motivation i arbejdslivet 
• Fastbrændthed i karrieren
• LinkedIn – inspiration til at få mest muligt ud af LinkedIn
• Det politiske maskinrum: Hvordan nørderi kan skabe politisk forandring
• Guide til AC-klubber (henvendt til dem der overveje at starte eller er en ny-

startet AC-klub) 
• Bland-selv ansættelsesret
• Praktisk konflikthåndtering

Arrangementerne kan både afholdes fysisk og online. 
Hvis du går med tanker om et oplæg, som vi ikke har på listen, kan du altid 
kontakte os, så undersøger vi, om det kan realiseres.

Kontakt Andreas Thilqvist – at@pharmadanmark.dk 

TILBUD TIL PHARMA-
DANMARKS AC-KLUBBER 
som du bliver klogere og inspireret af

mailto:at@pharmadanmark.dk
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VIL DU STYRKE DINE 
DIGITALE KOMPETENCER? 
ITU Professional Courses er korte, intensive kurser på højt fagligt 
niveau inden for emner som fx kunstig intelligens, kollektiv 
intelligens, digitalt lederskab, programmering og dataforståelse.

itu.dk/professionalITU PROFESSIONAL COURSES



Få høj hygiejne  
med et naturligt 

alternativ 

UVC-lys

UVC er en effektiv, miljøvenlig og anerkendt teknologi til desinficering mod bakterier, vira og skimmel. 
Vi kan desinficere luft, væsker og overflader. Vores erfaring gør os til en kompetent partner 
inden for rådgivning og behovsafdækning i skræddersyede UVC-løsninger. Herunder også test og 
projektering.

Kontakt os for en uforpligtende snak om jeres projekt eller besøg os på natdis.dk/pharma

NATDIS   I   BRUNBJERG 70  I  6100 HADERSLEV I +45 22 680 680  I  MAIL@NATDIS.DK I NATDIS.DK

Her kan UVC effektivt benyttes
 

• Bygninger, lokaler og sterile rum

• Sluser, pakkeluger og processer

• Komponenter og råvarer ind og  

 ud af produktionen

Scan her og  
se mere

mailto:@NATDIS.DK

