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Sundhedsvæsenet står over for store udfordringer med et 
stigende antal ældre, multisyge og kronikere. Samtidig 
flyttes flere sundhedsfaglige opgaver fra sygehusene og 

ud til kommunerne. Det skaber behov for en omfattende po-
litisk aftale for, hvordan sundhedsvæsenet i fremtiden skal 
struktureres – og svar på hvordan dets mange stærke faglig-
heder i fællesskab kan skabe mere sammenhæng, kvalitet og 
sikkerhed.

Regeringen lavede allerede i sommer sammen med regioner-
ne og kommunerne en aftale om at etablere 21 sundhedsklyn-
ger. Håndteringen af COVID-19 har forsinket regeringens bud 
på en egentlig sundhedsreform, men statsminister Mette Fre-
deriksen ventes i sin åbningstale i folketinget at løfte sløret.

I Pharmadanmark har vi naturligvis gjort os tanker om, hvordan vores medlemmers kompetencer kan 
bringes endnu mere i spil fremtiden – til gavn for især kronikerne, multisyge og ældre borgere. Medicin-
sikkerhed bør nemlig være et fokusområde i sundhedsreformen – der skal konkrete bud på bordet for, 
hvordan behandlingen med medicin kan forbedres og gøres mere sikker. Realiteten er i dag desværre, at 
medicinbrugerne alt for ofte falder mellem to stole – ligesom man forsømmer at inddrage medicinbru-
gerne og deres pårørende selv. Det resulterer i fejl- og overmedicineringer og hospitalsindlæggelser, ofte 
i forbindelse med sektorovergange.

En sundhedsreform skal forholde sig til al den medicin, der ordineres, men som aldrig tages, eller som 
bliver taget forkert –  og den medicin som aldrig burde være ordineret.

Medicin spiller en stor rolle i mange danskeres liv, og vi mener, at farmaceuter tæt på patienterne og 
borgerne – nærfarmaceuter –  kan være med til at skabe den nødvendige sammenhæng i behandlingen 
– på tværs af sektorer og specialer. Ved at inddrage farmaceuter i den daglige kontakt med brugerne af 
medicin i kommuner og regioner vil man kunne undgå genindlæggelser, reducere medicinspild og styrke 
patientsikkerheden. Konkret skal de i højere grad end i dag inddrages i monitoreringen af patienternes 
medicin, lave medicingennemgange, være i dialog med medicinbrugerne og deres behandlere, med sær-
ligt fokus på polyfarmacipatienter og den ældre medicinske patient. Ved at øge medicinforståelsen hos 
borgerne og medicinkompetencerne i sundhedsvæsenet giver vi borgerne forståelse for egen behandling. 
Det er ydermere med til at skabe mindre ulighed i sundhed. 

Samtidig skal Pharmadanmarks andre faglige profiler, for eksempel MedIS (Medicin med Industrien 
Specialisering), humanbiologer og biomedicinere fortsætte med at gøre fyldest andre steder i sundheds-
væsenet, eksempelvis i forbindelse med gennemførsel af kliniske forsøg og brug af sundhedsdata.

Udfordringerne i sundhedsvæsenet kan ikke løses af én faggruppe alene – ikke af apoteksfarmaceu-
ter kliniske farmaceuter, læger, sygeplejersker, sosu’er. Derfor skal vi hen til at tale om, hvad faggrupper-
ne kan sammen.

På tværs af faggrænser kan vi skabe et sundhedsvæsen med lige adgang for alle til de bedste og mest 
effektive behandlinger. Et sundhedsvæsen som tager udgangspunkt i patienters og borgeres behov – 
ikke systemets. Og et sundhedsvæsen hvor vi taler med patienter og borgere om deres behandling – ikke 
kun til dem. 

Pharmadanmark vil også i den kommende tid arbejde for, at vores medlemmer kommer til at spille en 
nøglerolle i realiseringen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
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Farmaceut Birgitte Lund arbejder i hjemmeplejen, hvor hun har en nøglerolle i håndteringen af 840 

ældre borgeres medicin. Kernen er at sikre den bedste behandling, hvilket kræver samarbejde med både 

praktiserende læger og hospitalsafdelinger. Resultatet er mere sammenhæng i de ældres behandling

Af Sarah Piil / Foto af Camilla Schiøler

Farmaceut skaber 
sammenhæng i ældres 
behandling
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18 lægemidler. Så mange er 72-årige Hans Jensen i behandling med, 
fordi han har nedsat nyrefunktion, forhøjet blodtryk, diabetes og er 
tidligere bypass-opereret. 

Det er ældre borgere som Hans Jensen, farmaceut Birgitte Lund 
hjælper med medicinen via sit arbejde i hjemmeplejen på Østerbro og 
Inde By i København. 

”Kernen af mit arbejde er at sikre, at borgerne får den rigtige me-
dicin. Men en korrekt medicinhåndtering i hjemmet er en tværfaglig 
opgave, jeg løser sammen med mine kollegaer i hjemmeplejen såsom 
sygeplejersker og sosu-assistenter, der har den tætteste kontakt med 
borgerne i deres eget hjem,” siger hun.

Der er cirka 840 borgere som Hans Jensen med brug for hjælp til 
medicinen i hjemmeplejen på Østerbro og Indre By. I alt hører om-
kring 1.900 borgere over 65 år til hjemmeplejen, hvor Birgitte Lund 
hver dag giver farmakologisk vejledning for at sikre den bedste be-
handling til de ældre medicinske patienter.

Polyfarmaci-patienter
En stor del af de over 800 borgere er også multisyge, fortæller Birgit-
te Lund, og kræver behandling med flere lægemidler. Multisygdom 
dækker over mindst to kroniske sygdomme, og polyfarmaci er at være 
i behandling med mindst fem lægemidler samtidigt. Fire eller flere 
kroniske sygdomme kaldes kompleks multisygdom.

”Polyfarmacipatienter er særligt komplekse, fordi jo flere præpa-
rater, desto mere skal der tages højde for og væres opmærksom på 
bivirkninger og interaktioner. Compliance-delen bliver også særligt 
udfordrende, når de ældre skal tage medicin flere gange i døgnet,” 
forklarer Birgitte Lund, der har arbejdet i hjemmeplejen i ni år.

”Grundet kompleksiteten er medicinhåndtering den opgave, vi 
bruger aller mest tid på i hjemmeplejen på tværs af faggrupper. Sam-
tidig er medicin et af de områder, hvor der sker flest utilsigtede hæn-

delser. Derfor er det så vigtigt at have de rette kompetencer og gode 
arbejdsgange. Dét er min kerneopgave at bidrage til med min specia-
listviden i lægemidler,” tilføjer hun.

Ældre medicinske patienter, kronikere og borgere med multisyg-
dom er voksende patientgrupper, hvilket blandt andet skyldes, at vi 
som befolkning lever længere.  

Den rette behandling
Som eneste farmaceut i hjemmeplejen på Østerbro og Indre By kan 
Birgitte Lund ikke nå at gennemgå alle borgernes medicin. Det ville 
hun ellers gerne. I stedet underviser hun i farmakologi og rådgiver 
sine kollegaer i nyeste behandlingsvejledninger, dosis og styrke – sim-
pelthen i hvordan hjemmeplejen arbejder bedre og mere sikkert med 
medicin.

”Som farmaceut handler mit arbejde meget om sparring med med-
arbejderne ude hos borgerne: Om farmakologiske spørgsmål om sel-
ve medicinen, men også om mere tekniske spørgsmål angående den 
rette dokumentation og afrapportering i it-systemerne, som spiller en 
central rolle for borgernes samlede behandling,” siger hun.

Således er Birgitte Lund med til at give et kompetenceløft, så sy-
geplejersker og susu-assistenter blandt andet kan forholde sig kritisk 
til medicinen og kontakte hende, hvis de kommer hjem til en borger 
og ser, at der altid er tabletter tilbage i doseringsæskens middagsrum 
eksempelvis. Nogle borgere har også brug for hjælp til deres insulin 
eller inhalation. Her underviser Birgitte eksempelvis i den korrekte do-
kumentation og inhalationsteknik.

”Omvendt giver jeg sygeplejerskerne spørgsmål med ud til borger-
ne, hvis jeg undrer mig over noget på medicinlisten. De særligt ud-
fordrede borgere tager jeg med ud til. Jeg taler til tider også med bor-
gere, som ønsker at få drøftet deres medicin, over telefon. Særligt fo-

kus har jeg på de borgere, der får lavet faldudredning ved en syge-
plejerske. Her gennemgår jeg medicinen med øje for lægemidler, der 
kan øge borgerens risiko for at falde,” fortæller hun.

Samarbejde og sammenhæng
Birgitte Lund kontakter praktiserende læge, hvis hun og kollegaerne 
på baggrund af en medicingennemgang synes, at en borger får for 
meget medicin. Eller hvis en ordination vækker undren. Så kommer 
hun med forslag til ændringer. 

”Det kan også være, patienten har svært ved at synke den hele 
tablet. Så opfordrer jeg lægen til at omlægge til et præparat, der må 
knuses eller en alternativ formulering,” siger hun.

Broen til praktiserende læger er ikke den eneste, Birgitte Lund 
bygger fra hjemmeplejen. Hun har også et tæt og godt samarbejde 

>  Men hvis vi nu blev  
bedre til at tale sammen 
og udveksle viden.

 

Mere nærhed og 
sammenhæng
Mere sammenhæng i patienters forløb på tværs af sektorer 
og behandling tættere på borgernes nærmiljø. Det er sund-
hedsvæsenets erklærede mål og store ambition i disse år. 
Alt sammen for at højne kvaliteten i behandlingen og pa-
tientsikkerheden. Men også fordi, der sker for mange util-
sigtede hændelser og fejl i overgangene mellem hospital, 
hjem og praktiserende læge eksempelvis. Det gælder også 
den del af behandlingen, som vedrører medicin.
Læs også lederen i dette blad om, hvad Pharmadanmark 
mener, at en kommende sundhedsreform bør indeholde.

>  S U N D H E D S R E F O R M
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med Bispebjerg Hospital. Når en borger fra hjemmeplejen på Øster-
bro og Indre By indlægges, ringer farmaceuterne på Medicinsk Mod-
tageafsnit til Birgitte Lund.

”De spørger til borgerens medicin, herunder om noget kræver sær-
lig opmærksomhed. Den viden bruger de videre, når de gennemgår 
borgerens medicin. På Bispebjerg Hospital er de gode til at rydde op 
i medicinen. Her er blodprøver og andre laboratorieværdier tilgænge-
lige, som er et grundigt fundament for en medicingennemgang,” si-
ger hun og betoner, at også det samarbejde mellem sektorer er med 
til at give borgerne en bedre medicinsk behandling.

Ydermere er lokalområdets apoteker vigtige samarbejdspartnere for 
Birgitte Lund. Det er farmaceuterne ude på apotekerne, som er med til 
at sikre, at hjemmeplejen og dens borgere får den medicin, de behøver. 

Brug for flere broer 
Mere samarbejde på tværs af sektorer. Og flere medicinsamtaler ude 
hos borgerne. Det er nogle af de potentialer, Birgitte Lund ser for far-
maceuter i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. For ek-
sempel kunne hun godt tænke sig at bygge bro til flere farmaceuter 
ude på afdelingerne også i forbindelse med udskrivelse. 

”Vi ved, at det er i sektovergangene, mange fejl sker. Og for hjem-
meplejens ældre medicinske patienter og multisyge er de overgange 
hverdagskost, når både praktiserende læge, ambulatorier, hospitaler 
og os i hjemmeplejen er inde over deres behandling. Men hvis vi nu 
blev bedre til at tale sammen og udveksle viden,” siger hun og uddy-
ber, at farmaceuter er optaget af borgernes samlede medicinske be-
handling, som netop går på tværs af specialer og sektorer.

Et nordjysk indsats, Vi piller ved pillerne, har vist, at medicingen-
nemgang ved farmaceuter hos ældre plejehjemsbeboere eller borge-
re med tilknyttet hjemmepleje over 75 år kan reducere genindlæggel-
ser med 36 procent.

”Det ville gavne medicinhåndteringen og patienterne, hvis flere 
medicinsamtaler, som dem farmaceuter laver på hospitaler og apote-
ker, rykkede hjem til borgerne i trygge omgivelser. Mange borgere er 
ikke mobile. Samtalerne kunne være med til eventuelt at reducere 
mængden af medicin, så det også er lettere at håndtere for borgeren 
selv,” siger Birgitte Lund og slutter: 

”I dag taler man meget om rehabilitering og selvhjælp, som giver 
bedre compliance og altså bedre medicinsk behandling. Det kunne 
farmaceuter med i hjemmet hjælpe til. For læger kan se, hvad de ud-
skriver af medicin til borgerne. Men de kan ikke se, hvad der bliver 
taget ude i hjemmet”.

 

Om ældre polyfarmaci-
patienter
I Danmark anvender 750.000 mennesker mere end fem læ-
gemidler om dagen. Det svarer til 13 procent af befolknin-
gen. For personer over 75 år er 54 procent polyfarmacipa-
tienter.

 Kilde: Det gode liv med effektiv 
 brug af medicin, Danske Regioner 2021

S U N D H E D S R E F O R M  <
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Kort nyt

Joint Nordic recommendation on Electronic Package Information 
The Nordic Pharmaceutical Union (NFU) recommends Nordic countries to work on Electronic Package 
Information (ePI) for medicines. It is NFU’s understanding that gradual and controlled transformation from 
paper to electronic form will be beneficial for the general patient safety and medicine shortages, and 
potentially lead to a reduction in medicine waste. 
Electronic Package Information includes the Summary of Product Characteristics (SmPC) and the labelling 
and Package Leaflet (PL). The Package Leaflet is for patients/consumers and normally included as a printed 
copy in the medicines package. NFU recommends Nordic countries to work on Electronic Package 
Information (ePI) for medicines 

Why ePI has a positive effect on patient safety: 
• The information on the ePI can be updated continuously and rapidly in accordance with the latest 

authorized information available for the specific product. This would give both patients/consumers 
and healthcare professionals reliable and updated information and the latest information of 
benefits and risks of medicine.  

• The information on the ePI can be made more accessible for disabled people; for visually impaired 
people, the texts can be presented with larger fonts, for blind people or people with dyslexia, 
spoken content can be made available 

• It will be easier to integrate with upcoming electronic systems where healthcare professionals 
retrieve information  

It must to be stated that the transformation from paper to ePI needs to be gradual. Not all elderly patients 
are confident with electronic package information why it should be a requirement that pharmacies offer to 
hand out package leaflets in printed form to patients that are not confident with the electronic format. 
When handing out the printed form, the patient will also be able to get it in a readable font. 

Why ePI has a positive effect on medicine shortage: 
• Medicine packages or parts thereof can be shared by several countries, the most common version 

being the Nordic package.  
• Studies show that one of the main reasons for medicine shortages is that the considered markets 

for distribution of medicine are too small; ePI will make it possible to reach a larger market of 
medicine in the Nordics  

It needs to be noted that medicine shortages are complex and global problem and ePI will not solve the 
problem but would help on some issues with medicine shortages 

Why ePI has a positive effect on medicine waste: 
• The industry discards medicines due to errors on the package leaflet. There is no data on how much 

medicine that is discarded on the basis of errors, but it is known to be one of the causes; with ePI, 
such errors can be eliminated 

• Unnecessary destruction of medicine with the right quality due to lack of information 

The Nordic Pharmaceutical Union recommends that legislative work for ePI is continued. As more and more 
pharmaceuticals have central marketing authorization, the work would need to be continued at EU level 
and the Nordic countries should endorse this. The European Medicine Agency has already started the work 
on ePI and there is a clear need to continue this work. European countries have different starting points for 
using ePI, but it is the Nordic Pharmaceutical Union’s understanding that the Nordic countries could act as 
testing ground for ePI. 

 Rikke Løvig Simonsen Antti Kataja Inga Lily Gunnarsdottir Rønnaug Larsen  

 
    

 

Nordisk Farmaceut Union (NFU) anbefaler i en fælles er-
klæring at arbejde for brug af Electronic Package Informa-
tion (ePI) for lægemidler – og gerne at de nordiske lande 
fungerer som forsøgslande for implementeringen.

“NFU mener, at en gradvis og kontrolleret overgang fra 
papir til information i elektronisk form (ePI) vil være en for-
del for den generelle patientsikkerhed og medicinmangel 
– og vil potentielt kunne føre til mindre medicinspild.”

Det skriver NFU, som består af Pharmadanmark og for-
eningens faglige søsterorganisationer i Finland, Norge, Is-
land og Sverige, i erklæringen.

ePI omfatter lægemidlets indlægsseddel og produktre-
sumé (SmPC). I dag er informationen om lægemidlerne nor-
malt inkluderet i pakningerne i trykt form.

NFU anbefaler, at det lovgivningsmæssige arbejde i for-
hold til ePI fortsætter på EU-plan, og at de nordiske lande 
skal støtte op om dette arbejde.

Nødvendig nytænkning
Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark, ser 
erklæringen fra NFU som et godt eksempel på, at farma-
ceuter og andre stærke fagligheder omkring lægemidlerne 
kan være med til at presse på for nødvendig nytænkning.

”Vi skal hele tiden huske, at det, vi som faggruppe gør, 
skal have lægemiddelbrugerne i centrum. Det har lægemid-
delinformation i den nuværende form ikke længere for man-
ge patienter og borgere, og derfor skal vi være med til at 
drive udviklingen fremad, blandt andet bruge de nye tek-
nologiske muligheder for at informere bedre om lægemid-
lerne.”

Samtidig er der brug for konkrete løsninger på de bety-
delige problemer med medicinmangel – her vil ePI kunne 
være en del af løsningen, fordi man vil kunne undgå, at sto-
re mængder medicin kasseres på grund af forældet medi-
cininformation i pakningerne, altså undgå medicinspild, for-
klarer hun. 

Fordele for handicappede
I erklæringen understreger NFU, at der vil være en række 
fordele ved ePI fremfor trykt information. 

“ePI kan opdateres kontinuerligt og hurtigt I overens-
stemmelse med den seneste autoriserede information, som 
er til rådighed for det specifikke produkt. Det vil give både 

patienter/forbrugere og sundhedsprofessionelle troværdig 
og opdateret information om fordele og risici ved lægemid-
let,” skriver de nordiske organisationer.

ePI-information kan også gøres mere tilgængelig for 
mennesker med handicap. Borgere med synshandicap kan 
for eksempel få informationen præsenteret med større bog-
staver, eller den kan indtales.

NFU understeger dog, at transformationen fra papir til 
ePI er nødt til at ske gradvist:

“Ikke alle ældre patienter er fortrolige med elektronisk 
pakkeinformation, og derfor skal det være et krav, at apo-
teker tilbyder at udlevere trykt information til disse patien-
ter.”

Fælles nordisk erklæring om ePI
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Som fuldmægtig i Region Midtjylland skal du arbejde med 
den lægelige videreuddannelse. Hvorfor er det et interessant 
job for en kandidat i farmaceutisk videnskab som dig?
Det seneste år i Danske Regioner har været udviklende, helt spe-
cielt har jeg haft mulighed for at arbejde i COVID-19-teamet, 
hvor jeg sammen med en masse dygtige kolleger og samarbejds-
partnere har bidraget til en effektiv test- og vaccinationsindsats 
– med alle de mange udfordringer, der opstod undervejs.

Men nu har jeg så fået muligheden for at arbejde med Den 
lægelige videreuddannelse – altså tiden fra færdiggjort univer-
sitetsuddannelse til opnåelse af speciallægeanerkendelse. Det er 
et spændende område, jeg har snuset til før i et tidligere job i 
Sundhedsstyrelsen.  

Jeg skal være med til at sikre, at lægerne har de kompeten-
cer, der er behov for i sundhedsvæsenet – særligt set i forhold til 
de målsætninger, regionen har på sundhedsområdet. Det giver 
rigtig god mening for mig.

Det lyder umiddelbart som et usædvanligt job for én 
med din uddannelse?!
Ja, men når man ser på mit hidtidige karriereforløb, er det nok i 
det hele taget lidt atypisk, men jeg har hele tiden kunnet mær-
ke, at jeg tiltrækkes af job, som går lidt mere i retning af stats-
kundskab og folkesundhedsvidenskab i politisk styrede organi-
sationer. Derfor har jeg også taget en masteruddannelse for at 
få mere samfundsvidenskabelig basis og viden. 

Det er min erfaring, at min farmaceutfaglighed fungerer godt 
i den type job, og fordi det stadig er inden for sundhedsområ-
det, så kan jeg bruge meget af den viden, jeg har med mig fra 
studiet. Jeg har en ballast i forhold til dem, som ikke har en sund-
hedsfaglig baggrund. Farmaceuter er også kendte for at være ret 
gode til detaljer – det kan man tage med sig mange steder. 

Hvad går jobbet ud på?
Grundlæggende handler det om, hvilke kompetencer fremtidens 
læger skal have, hvor mange læger vi skal uddanne, og hvordan 
vi sikrer, at alle borgere har adgang til dygtige læger alle steder 
i regionen.

Konkret skal lægerne igennem en række uddannelsesforløb, 
efter de er færdiguddannet, frem til de er speciallæger. Disse for-
løb står vi for administrationen af og sørger for fungerer. Det in-
debærer, at vi hjælper hospitalerne og de enkelte læger med at 
opfylde det, de skal i løbet af deres uddannelse.

Jeg er ansvarlig for specialerne inden for patologi, radiologi, 
klinisk immunologi og farmakologi – for sidstnævnte er min bag-
grund selvfølgelig en fordel.

Og så er der den anden del af jobbet, som drejer sig om at 
udvikle den lægelige videreuddannelse  og se på, hvordan vi ud-
danner lægerne, og hvad er der behov for i fremtiden.

Jeg er desuden ansvarlig for betjeningen af Det Regionale 
Råd for Lægers Videreuddannelse med deltagelse af blandt an-
det de lægefaglige direktører fra hospitalerne og andre interes-
senter, som beskæftiger sig med uddannelse af læger. Her bliver 
de overordnede beslutninger om den lægelige videreuddannelse 
truffet, og man tager forskellige aktuelle temaer op, som berø-
rer uddannelsen af læger. For eksempel kan vi se, at der særligt 
i nogle lægespecialer er flere, som gerne vil arbejde på deltid. 
Det kan for den enkelte give en bedre work life balance, men det 
kan give nogle udfordringer i forhold til den måde, vi uddanner 
på. 

Er der nogle særlige udfordringer for dig i det nye job?
Jeg har som sagt beskæftiget mig med den lægelige videreud-
dannelse før, men dengang var det mere på det overordnede 
plan. Nu skal jeg også vejlede de enkelte læger og være i dialog 
med dem om deres videre uddannelse. Det har jeg ikke prøvet 
før, men det er rart at komme lidt tættere på og give de enkelte 
læger rådgivning, der kan hjælpe dem videre.

Hvordan har jobstarten været?
Jeg er blevet taget godt imod, og min start var god timing, for-
di den faldt sammen med genåbningen af de offentlige arbejds-
pladser. Det er skønt at kunne være til stede fysisk, når man be-
gynder et nyt sted. Ligesom mange andre har jeg haft et specielt 
arbejdsår på grund af nedlukningerne – det her er en frisk start. 
Med det nye job vender jeg også tilbage til Jylland.

Af Christian K. Thorsted / Foto af Tor Birk Trads

Folk flytter sig

Farmaceut med 
blik for lægers 
kompetence behov
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Af Sarah Piil

”Gode vaner og trivsel i 
et arbejdsliv starter på 
studiet”
At være studerende kræver planlægning og prioritering af studie, fritid og arbejde. Underviser i 

studieteknik Line Sander giver gode råd til, hvordan du finder din work-life-balance. Gode vaner 

skaber nemlig bedre resultater – og lige så vigtigt – trivsel under studiet såvel som efter 

SERIE . DET GODE ARBEJDSMILJØ 
Et godt arbejdsmiljø er afgørende for vores arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen, 

hvilket ydermere har betydning for vores udfoldelsesmuligheder og resultater. Men 

hvad indebærer egentlig det gode arbejdsmiljø, og hvad skal man være særligt op-

mærksom på som medarbejder? I denne serie dykker Pharma ned i arbejdsmiljø-be-

grebets mange afkroge, herunder det psykiske og psykosociale arbejdsmiljøs indvirk-

ning på vores arbejde. For arbejdsmiljø er meget andet end ordentlige fysiske rammer 

såsom godt indeklima og en god kontorplads. Serien vil også undersøge tendenser på 

arbejdsmarkedet, såsom stigende digitalisering, prekarisering og globalisering, som 

har betydning for life science-specialisters arbejdsmiljø.

 

Flere udviklingstendenser gør, at det for 
studerende i dag er endnu vigtigere end 
for bare 20 år siden at finde en god 

work-life-balance. Tendenserne kommer ar-
tiklen ind på senere. Aller først er det ifølge 
Line Sander, cand. comm. og underviser i stu-
dieteknik, præsentations- og undervisnings-
teknik, nødvendigt at understrege, at et stu-
die er som et arbejde:

”For nogle studerende tager det år at for-
stå det skelsættende i, at det til forskel fra 
uddannelser tidligere i livet er et fuldtidsar-
bejde at studere på universitetet. Selvfølgelig 
er studier og mennesker forskellige, men ho-
vedreglen er, at ens eksistensberettigelse som 
studerende er at studere,” siger hun.

Studiearbejde og fritid er sekundært. Men, 
tilføjer Line Sander, en særlig udfordring er, 

at adskillelsen mellem arbejde og fritid i hø-
jere grad end før flyder sammen. I hvert fald 
gør digitaliseringen og det faktum, at bærba-
re computere og smartphones er allemands-
eje, at studerende kan arbejde konstant. Sam-
tidig er forlystelser og fristelser, som ikke har 
med studiet at gøre, til at få øje på via socia-
le medier lige ved hånden.

”Udviklingen udfordrer i den grad balan-
cen mellem arbejde og fritid. Desto større er 
behovet for at tidsstyre og projektlede sit 
studieliv med en sikker hånd,” siger Line San-
der, der er adm. direktør & partner i SUP-
PLEMENT.

(Mis)trivsel
En anden udviklingstendens, som udfordrer 
studerendes work-life-balance, og som der-

for kalder på gode værktøjer, er det stigende 
fokus på erhvervsrettede jobs allerede under 
studiet. I dag er studerende meget mere op-
mærksomme på at tilegne sig viden og kvali-
fikationer uden for studiet.

”I virkeligheden er det en positiv udvik-
ling, at studerende tidligt kvalificerer sig til 
arbejdsmarkedet gennem erhvervsrettede ak-
tiviteter uden for studiet. Men det er klart, at 
det stiller større krav til at styre sin tid og pri-
oriteringer, idet pensum jo ikke bliver mindre 
af, at man har et relevant arbejde ved siden 
af,” siger Line Sander.

Hun uddyber, at manglende balance øger 
risikoen for at ende i en studiesump og ek-
sempelvis miste overblikket over eksamens-
opgaven. I værste valg kan ubalance føre til 
tunge problemstillinger som stress. Omvendt 
er en intakt work-life-balance med til at sikre 
trivsel, hvilket netop er pointen med det hele 
ifølge Line Sander:

”Trivsel handler om mere end at have det 
godt i al almindelighed. Trivsel handler om at 
være i stand til at lære og udvikle sig. Du skal 
ikke bare igennem studiet, men bruge de her 
enestående år på at etablere gode vaner, som 
du lukrerer på i hele dit arbejdsliv,” fortæller 
Line Sander.

”Det er de samme grundelementer om 
work-life-balance, mine kurser berører, uan-
set om publikum er studerende på universitet 
eller karrieremennesker i eksempelvis Novo 
Nordisk. Så hellere skabe de gode vaner før 
end siden,” pointerer hun. 
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1. Skab et discipline-
rende arbejdsmiljø
At have et studieliv svarer til at have et ar-
bejdsliv, og derfor er det vigtigt at få skabt 
sig en reel arbejdsplads. For at lære behøver 
hjernen et ordentligt arbejdsmiljø, der er etab-
leret af noget fysisk.

”Om det er 20 minutter på cyklen til et 
bibliotek, en læsesal eller en studieplads i et 
kontorfællesskab, er ikke afgørende. Eller om 
det er ved et skrivebord derhjemme. Det vig-
tigste er, at ens arbejdsmiljø på en eller anden 
måde er afgrænset og uden for mange distrak-
tioner,” siger Line Sander og fortsætter:

”Jeg har mødt mange studerende, for hvem 
det desværre sent er gået op for, at en god 
studieplads ikke er sofaen med en computer 
på låret og ’Netflix’ i fjerneren. Et andet ba-
nalt fif er, at din skærm ikke er plastret til af 
post-its. Lyd, lys og andre fysiske rammer skal 
støtte op om din læring frem for at distrahe-
re."

2. Vær skarp på dine 
prioriteringer

Bliv god til at prioritere dine aktiviteter ved 
at skabe et realistisk overblik over ærinder og 
tid til rådighed. Tænk i konti, som når du læg-
ger et budget. Ligesom du har et begrænset 
antal kroner, der skal dække både, husleje, 
bøger og fritidsaktiviteter, har du også kun 
24 timer i døgnet til at sove, læse, gå til un-
dervisning, passe studiejob og se vennerne.

”Jeg kalder det også at holde en MUS-sam-
tale (MedarbejderUdviklingsSamtale) med sig 
selv i ny og næ. Ok, nu står jeg på kanten til 
et nyt semester, hvordan ser min kontoforde-
ling i den kommende periode ud? Hvad er 
vigtigt for mig?,” siger Line Sander.

”Det handler om at være bevidst om at 
tage nogle valg og kommunikere dem. Du kan 
ikke være 100 procent på alle konti. Derfor 
kan det være nyttigt i for eksempel eksamens-

perioder at skrive til de af vennerne, 
man plejer at løbe med flere gange 
om ugen, at du den næste tid kun har 
tid til at løbe sammen hver anden uge,” 
tilføjer hun.

Ifølge Line Sander er det selvfølgelig 
meget individuelt, hvor hurtigt vi hver 
især læser og lærer. Og om man har et 
meget studierelevant arbejde, som det 
også kan være vigtigt at prioritere højt. 
Ikke desto mindre er et fint pejlemær-
ke 37 timer til studiet om ugen, hvil-
ket svarer til et normalt fuldtidsarbej-
de. I nogle perioder mindre, i andre mere.

3. Kend egne 
faldgruber

Hvad kan i særlig grad få dig til at vige fra din 
tidsplan – overspringshandlinger, perfektio-
nisme eller spas? Stil dig selv det spørgsmål, 
anbefaler Line Sander. Kender du dine fald-
gruber, er de lettere at styre udenom:

”Selvfølgelig er det helt i orden at gå på 
Facebook og Instagram i løbet af en dag. Bare 
det ikke er for tit og for længe ad gangen. 
Den slags sociale medier får oftere hjernen til 
at tabe fokus, end de understøtter dens op-
tag af ny viden,” siger hun.

4. Plej dit netværk 
Ligesom det er vigtigt med gode kolleger på 
arbejdet, har det betydning for din work-li-
fe-balance og dit studieliv generelt at have et 
godt netværk på studiet.

”Du spejler dig i andres prioriteringer, og 
forpligtende fællesskaber kan være med til at 
disciplinere din arbejdstid. På universitetet 
foregår en stor del af læringen ved at læse og 
lytte. Men højst sandsynligt skaffer det inde 
bag pandelapperne ikke drømmejobbet ale-
ne. Snarere er det din evne til at præsentere, 
hvad du kan. Og den kompetence kan en læ-
segruppe eller en studiemakker hjælpe med 

at give dig. Som del af en gruppe bliver du 
tvunget til at formidle din viden og debattere 
den med andre. I en jobsamtale bliver du i høj 
grad vurderet på, om du er i stand til at præ-
sentere dine kompetencer i rette sammen-
hæng,” siger Line Sander.

5. Brug planlægnings-
værktøjer

For at balancere studie og fritid foreslår Line 
Sander som sidste anbefaling, at studerende 
projektleder deres studie ved hjælp af plan-
lægningsværktøjer. Ud over at tænke i konti 
og tælle timer kan du lave to do-lister for at 
blive god til at tage de store sten først:

”To do-lister er bedst, hvis du samtidig 
estimerer, hvor lang tid de forskellige opga-
ver tager. At projektlede dit eget studieliv er 
afgørende for, at din hjerne er tilstede i det, 
den nu engang laver. Hvis ikke, kan du let få 
dårlig samvittighed, og det er der ikke meget 
work-life-balance over,” siger hun.

FEM VEJE TIL BALANCE
Underviser i studieteknik og work-life-balance Line Sander giver fem anbefalinger 

til, hvordan du skaber gode vaner og balance mellem arbejde og fritid.
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Kort nyt

Gode råd til Pharma-
School-dimittender

PharmaSchool har sendt den seneste batch 
dimittender ud på arbejdsmarkedet. Til gra-
duationen blev festtalen holdt af Marie Fog, 
faglig chefkonsulent i Pharmadanmark.

Hun lagde vægt på, at life science-indu-
strien er i hastig vækst, både i forhold til eks-
port, men også med hensyn til udviklingen af 
fremtidens lægemidler. 

”Engang udviklede man kemiske lægemid-
ler ud fra devisen ’one size fits all’, men så-
dan udvikles lægemidler ikke i dag og slet ikke 
fremtidens lægemidler. I dag er størstedelen 
af ny medicin i kategorien personlig medicin. 
Men i fremtiden vil medicin og teknologi spil-
le meget mere sammen, end vi kender til det 
i dag,” sagde hun.

Marie Fog fastslog, at samspillet mellem 
data, teknologi, lægemidler og patienterne er 
fremtiden. 

”Og I kommer til at være en del af det. Det 
bliver spændende, for I skal kende jeres fag-
lighed og spille den ind i helt andre sammen-
hænge, end den I umiddelbart kender. Med 
nye former for lægemidler kommer der natur-
ligt også en efterspørgsel på andre kompe-
tencer i life science- industrien. I skal arbejde 
sammen med fagligheder, der tænker helt an-
derledes.  For engang blev man måske i hø-
jere grad uddannet til en profession. Alle vid-
ste, hvad farmaceuten, lægen, dyrlægen eller 
sygeplejerskerne lavede . I dag er det mere 
flydende.”

Hun sluttede:
”Vi bidrager alle til den stærke industri, 

uanset om man er specialist, generalist eller 
direktør. Man skal have mål og ambitioner, 
men ikke lade sig kvæle af ambitionerne. Med 
den uddannelse, I har besluttet jer for, har I 
en fremtid foran jer, hvor arbejdet kommer til 
at fylde meget, og med stor sandsynlighed 
bliver en stor del af jeres identitet. Derfor er 
det så vigtigt, at I går ind til jobbet med en 
lyst til forsat at lære. Lære de nye kollegaer 
at kende, forstå organisationen og herigen-
nem forstå, hvad I kan bidrage med.”

Indsamling af data til lønstatistik  
er afsluttet
Pharmadanmarks lønstatistik for 2021 er nu ved at blive udarbejdet på baggrund 
af de oplysninger om medlemmernes lønoplysninger, som blev indsamlet tidli-
gere på måneden. Lønstatistikken tager udgangspunkt i medlemmernes lønsed-
del fra september.

Databehandlingen munder ud i en statistik, som er klar i slutningen af året, 
herunder den interaktive lønberegner som gør det muligt at se, hvor man bør 
ligge lønmæssigt sammenlignet med sine kolleger og ansatte andre steder i bran-
chen.

Lønstatistikken undersøger i øvrigt ikke alene, hvad medlemmerne tjener i 
kroner og ører, men viser også, hvilke andre elementer som spiller ind på den 
samlede lønpakke. Den giver også svar på, hvilke medarbejdergoder, for eksem-
pel sundhedsordning, betalt internet eller ekstra ferie, der er de mest alminde-
lige. Dermed kan medlemmerne finde inspiration til deres fremtidige lønforhand-
linger.

I Pharma nummer 1 2022 vil der være en større artikel om den nye lønstati-
stik.

Godt bestyrelsesarbejde på dagsordenen 

Pharmadanmarks sektioner og hovedbestyrelse mødtes i sidste måned – og mødet fandt 
naturligvis sted i foreningens nye lækre lokaler i Codanhus.

På dagsordenen var professionelle oplæg om mødeledelse og præsentationsteknik 
– noget som er meget anvendeligt for deltagerne, ikke mindst fordi Pharmadanmarks 
sektioner skal til at arbejde endnu mere politisk end hidtil. Det bliver gjort muligt gen-
nem Pharmadanmarks nye arrangementsudvalg, som skal skabe arrangementer – fag-
lige såvel som sociale – for medlemmer på tværs af landet. Det skal frigøre tid i sekti-
onerne til at diskutere mere politik – og være mindre bundet op på at planlægge og 
gennemføre arrangementer.
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Kontakt os:
kursusinfo@pharmakon.dk
4820 6073Milnersvej 42 – 3400 Hillerød

Læs mere:
pharmakon.dk

Kurser målrettet life science

Vil du vide mere, er du velkommen til  
at kontakte uddannelseschef Mette Rotne
mr@pharmakon.dk, 4820 6260

Kurser i GMP og GDP
Vi tilbyder en lang række forskellige kurser indenfor 
GMP og GDP. Kurserne er alle målrettet kompetence-
behov i life science industrien. På mange af kurserne 
har vi tilknyttet eksperter fra life science virksomheder 
samt inspektører fra Lægemiddelstyrelsen. 

Kurserne varierer meget og herunder er blot et 
lille udpluk:

• QA rollen
• Lead Auditor i GMP/GDP
• Stability studies and documentation
• Validering af IT-systemer
• GDP-krav til transport af lægemidler
• Quality Oversight
• Human Error Factor – HEF
• Kliniske forsøg med lægemidler.

Målrettede virksomhedskurser
Pharmakon specialdesigner kurser, der er tilpasset 
din virksomheds behov. Alle deltagere får kursus-
bevis, som dokumentation for deres træning.

E-læring i GMP og GDP
Har du brug for indledende kendskab til GMP 
eller GDP, så gennemfør Pharmakons e-læring 
med testbevis. Beviset kan du bruge som doku-
mentation for kendskab til og interesse for GMP  
eller GDP ved jobansøgninger.

Vil du arbejde med produktion af medicin?
Er du ledig naturfaglig akademiker, så er GMP- 
uddannelsen et godt springbræt til et attraktivt job i life 
science industrien, og jobbet kan allerede være dit om 
ganske få måneder. Vores data viser, at 70 % af delta-
gerne kommer i job inden for 3 måneder efter afslutning 
af GMP-uddannelsen.

mailto:kursusinfo@pharmakon.dk
mailto:mr@pharmakon.dk
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Af Christian K. Thorsted

Nyt, slanket forslag om 
professionsbachelorer
Tidligere på året var der ikke den fornødne opbakning blandt medlemmerne til at åbne Pharmadanmark for 

professionsbachelorer – selv om et flertal faktisk støttede forslaget. På repræsentantskabsmødet (RP) i november 

fremsættes derfor et revideret forslag, som tager højde for den bekymring, nogle medlemmer gav udtryk for.

Vi har lyttet til medlemmerne, understreger Pharmadanmarks formand.

Professionsbachelorer bliver en større og 
større del af life science, og de er ofte 
tætte kollegaer for Pharmadanmarks 

medlemmer. Hovedbestyrelsen foreslog der-
for i foråret at åbne op for faggruppen som 
medlemmer i foreningen – et forslag som i en 
urafstemning ikke helt fik det nødvendige 
flertal på to tredjedele.

”Det har vi i Hovedbestyrelsen (HB) taget 
bestik af og drøftet indgående, for vi mener, 
at vi skylder det flertal af medlemmerne, som 
faktisk stemte ja, at få diskuteret spørgsmå-
let om professionsbachelorer i Pharmadan-
mark færdigt. Derfor fremsætter vi på repræ-
sentantskabsmødet i november et forslag, som 
vi håber, at der vil være bred opbakning til. I 
bagklogskabens lys kan man sige, at det nok 
var det forslag, vi burde have stillet fra start 
af. Det er nemlig mere præcist, og det giver 
os det, vi i HB ønsker: Et stærkere Pharma-
danmark,” siger Rikke Løvig Simonsen, for-
mand for Pharmadanmark.

Forslaget indebærer, at professionsbache-
lorer ansat i industrien, for eksempel sygeple-
jersker og laboranter, kan blive medlemmer – 
det oprindelige forslag omfattede også det 
offentlige område og i princippet også apo-
teksområdet, hvis farmakonomer på et tids-
punkt får deres uddannelse anerkendt som 
professionsbachelor.

”Det har hele tiden været vores forventning, 
at det primært netop ville være professionsba-
chelorer i industrien, som ville melde sig ind, 
men da vi formulerede det oprindelige forslag, 
så vi ikke nogen grund til ikke at lade dem uden 
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for industrien komme med også. Men medlem-
merne har gjort os klogere, og det er rigtig for-
nuftigt alene at åbne op for professionsbache-
lorer i industrien. Det er også den gruppe, som 
vi kan servicere som fagforening.”

Kender life science-industrien
I forbindelse med debatten om forslaget ud-
trykte nogle medlemmer bekymring for, om 
Pharmadanmark nu skulle til at forhandle over-
enskomster for eksempelvis sygeplejersker og 
skulle service fagfolk, som foreningen ikke 
kender til i detaljer.

”Det ville aldrig komme på tale, at vi ville 
få forhandlingsretten for sygeplejersker eller 
andre professionsbachelorer – forhandlings-
retten  har i mange år ligget hos nogle andre 
fagforeninger, og der bliver den. Men det be-
tyder jo så også, at vi faktisk ikke har så me-
get at tilbyde de professionsbachelorer, som 
er andre steder end i industrien. Pharmadan-
mark kender life science-industrien indgåen-
de, og det er for professionsbachelorer dér, at 
vi kan gøre en forskel.” 

Hvis en professionsbachelor skifter job 
væk fra industrien, vil han eller hun være vel-
kommen til at blive som medlem af Pharma-
danmark. Der bliver ikke tale om at kræve, 
at vedkommende skal forlade foreningen ved 
sektorskifte.

”Men hvorfor skulle de ønske at blive, når 
vi ikke kan forhandle på deres vegne eller ser-
vicere dem på samme høje niveau som vores 
øvrige medlemmer? De ville være bedre tjent 
med at melde sig ind i en fagforening, som 
retter sig imod deres ansættelsesområde, så 
det vil jeg forvente, at de ville gøre.”

Bedre serviceniveau
Andre medlemmer spurgte i foråret ind til, om 
Pharmadanmarks solidariske arbejdsløsheds-
ordning (PDA) kunne risikere at blive belastet 
økonomisk af nye professionsbachelorer i for-
eningen.

”Men de medlemmer, som vi nu gerne vil 
give adgang til, arbejder i en vækstindustri, 
hvor der nærmest ikke er arbejdsløshed. Så 
jeg mener, at det ikke er en reel bekymring,” 
siger Rikke Løvig Simonsen.

Da Pharmadanmark i 2007 begyndte at 
optage andre end farmaceuter og humanbio-
loger, så man i øvrigt heller ikke en større be-
lastning af PDA.

Forslag om professionsbachelorer på  
Repræsentantskabsmødet
Pharmadanmark afholder ordinært repræsentantskabsmøde (RP) i Codanhus 6. novem-
ber, hvor forslaget om professionsbachelorer vil blive diskuteret.
Følgende bestemmelse foreslås indsat i vedtægternes paragraf 3, styk 3:
"Endvidere optages professions bachelorer ansat i privatejede virksomheder, som kan 
henføres til Pharmadanmark Privat."
Med forslaget foreslås det altså, at professionsbachelorer ansat i industrien kan opnå 
medlemskab i Pharmadanmark. 
Du kan læse en reportage fra RP i årets sidste udgave 
af Pharma, som udkommer 1. december og på 
dagen følge med på Pharmadanmarks sociale medier. 

 

De eksisterende medlemmer skal i det hele 
taget gerne mærke endnu højere serviceni-
veau, når de i forskellige sammenhænge bru-
ger foreningen, understreger formanden.

”Flere medlemmer vil øge foreningens ind-
tægter og gøre os i stand til at ansætte flere 
dygtige medarbejdere og lave spændende ar-
rangementer. Flere nye medlemmer vil også 
give os mere tyngde, som vi kan veksle til po-
litisk indflydelse. Det er til gavn for alle med-
lemmer."

Kolleger i industrien
Rikke Løvig Simonsen ser det som sin pligt at 
overlade et Pharmadanmark, der er så stærkt 
og fremtidssikret som muligt, til den formand, 
der efterfølger hende.

”Det indebærer efter min mening, at vi ud-
vider vores optagelsesgrundlag med profes-
sionsbachelorer i life science-industrien. Men 
det er selvfølgelig helt afgørende, at der bli-
ver en god proces med dialog og diskussion 
om en sådan beslutning, både på RP og blandt 
medlemmerne forud for en urafstemning om 
spørgsmålet.”

For Rikke Løvig Simonsen er det i den for-
bindelse særligt vigtigt at betone, at profes-
sionsbachelorer ikke vil udvande den faglig-
hed, Pharmadanmark bygger på.

”Det er jo folk, som mange af os er vante 
til at arbejde side om side med og er kolleger 
med på vores arbejdsplads – og de bidrager 
med deres faglighed til dansk life science, li-
gesom vi selv gør. Vi optager også allerede 
akademiske bachelorer på samme uddannel-

sesniveau, og det har ikke udfordret vores 
faglighed,” siger hun.

Og kigger man igen tilbage til 2007 var 
der dengang hos nogle medlemmer bekym-
ring for udsigten til at skulle optage andre 
uddannelser i foreningen.

”I dag er vi en fagforening, som rummer 
en lang række forskellige life science-uddan-
nelser, og det har kun gjort os mere relevan-
te som fagforening og styrket os i omverde-
nen. Det vil industriens professionsbachelo-
rer, for eksempel sygeplejersker som arbejder 
inden for klinisk forskning, også gøre. Vi vil 
endnu mere end i dag være den samlende 
fagforening for life science-specialister, og vi 
vil være mere solide som organisation,” siger 
Rikke Løvig Simonsen og slutter:

”Jeg mener også, at professionsbachelorer 
i industrien bør repræsenteres bedst muligt – 
den opgave bør Pharmadanmark tage på sig. 
Og derfor håber jeg, at medlemmerne vil lade 
dem blive en del af vores fællesskab.” 



18 Pharma 8 / 2021

ET BÆREDYGTIGT ARBEJDSLIV
Nye ansættelsesformer. Ordentlige vilkår 
er centralt på det fleksible arbejdsmarked

Et arbejdsliv i balance. Når det moderne 
arbejde udvisker grænsen mellem arbej-
de og fritid 

Det hele arbejdsliv. Er fleksibelt og tilpas-
set livets flere faser

 Mærkesager

EN HØJT KVALIFICERET 
ARBEJDSSTYRKE

Attraktive forskningsmiljøer. En forudsæt-
ning for at fastholde vidensarbejdspladser 
og et stærkt sundhedsvæsen 

Rette kompetencer. Relevante uddannel-
ser til fremtidens arbejdsmarked, som stiller 
nye krav 

Et godt studieliv. En forudsætning for en 
god start på arbejdsmarkedet 

Efteruddannelse og livslang læring. 
Rustet til et arbejdsmarked 
i bevægelse

EN TROVÆRDIG OG EFFEKTIV 
PATIENTBEHANDLING

Nærfarmaceuten. Skaber sammenhæng 
i patientforløb på tværs af sektorer og 
behandling i borgernes nærmiljø

Øget klinisk forskning. Flere kliniske studier er 
lig med mere viden og bedre patientbehandling 

Effektiv myndighedsbetjening. Fastholder 
Danmark som førende på life science-området 

Sikker medicinforsyning. En hjørnesten i 
håndtering af globale udfordringer

Vi er fagforeningen for specialister inden for life science.

Vi håndterer lægemidler, bio teknologiske præparater og medicoprodukter 
på tværs af det offentlige og private.

Vi kvalitetssikrer medicin og medicinsk udstyr. 
Vi er garanter for patientsikkerheden.

For os er en velfungerende sundhedssektor en forudsætning for en 
succesfuld industri og omvendt. 

Vores vision er, at Danmark bliver verdens bedste land at være patient i.

>  P H A R M A D A N M A R K S  P O L I T I K

medlemmer – kombineret med et kig ind i det 
politiske krystalkugle og det politiske landskab 
som tegner sig de kommende år,” forklarer An-
ders Rune Bjerrum, chef for politik, kommuni-
kation og presse i Pharmadanmark.

Hovedformålet er, at Pharmadanmark på 
længere sigt bliver den foretrukne repræsen-
tant for specialister i life science og en væ-
sentlig stemme i samfundsdebatten – det skal 
strategien bidrage til.

”For løbende at være i dialog med med-
lemmerne er der sat et Sundhedspolitisk Fo-
rum og et Arbejdsmarkeds- og uddannelses-
politisk Forum i søen, hvor aktuelle emner 
drøftes, og alle interesserede medlemmer kan 
give input til det politiske arbejde,” fortæller 
Anders Rune Bjerrum videre.

Han understreger, at det for en medlems-
baseret organisation som Pharmadanmark er 
helt afgørende konstant at afstemme den po-
litiske indsats med medlemmernes tanker og 
behov.

”Det er dem, som er ansat på alt fra ho-
spitaler, industri, og apoteker til universiteter, 
og den hverdag skal vores politik naturligvis 
afspejle.”

Den politiske strategi har samtidig stor be-
tydning for foreningens kommunikation, hvor 
Pharmadanmark både skal flytte holdninger 
og samtidig ’sætte ansigt på life science’ i form 
af eksempelvis medlemsportrætter, som un-
derstreger medlemmernes værdi for samfun-
det.

 Tre pejlemærker 
 i ny politisk strategi
Pharmadanmarks nye politiske strategi 

har den overordnede vision, at Danmark 
skal være verdens bedste land at være 

patient i. Tre overordnede pejlemærker viser, 

hvor foreningen vil forsøge at gøre sin indfly-
delse gældende.

”Pharmadanmarks politiske strategi og mær-
kesager er resultatet af input fra sektioner og 

Anders Rune Bjerrum

Af Christian K. Thorsted / Foto af Claus Boesen
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Kort nyt

Forskere fra en række lande opfordrer nu gra-
vide til at være forsigtige med at tage smer-
testillende medicin med paracetamol. Et for 
højt forbrug af paracetamol kan muligvis ska-
de det ufødte barn, og derfor bør gravide kun 
tage smertestillende medicin i samråd med 
egen læge, og hvis der er en god medicinsk 
begrundelse, lyder opfordringen fra en inter-
national ekspertgruppe på 13 forfattere med 
78 medunderskrivere.

”Forskningen på tværs af mange lande vi-
ser en mulig sammenhæng mellem et højt for-
brug af paracetamol og skader på det ufødte 
barn, for eksempel misdannelser af nyfødtes 
kønsorganer og neurologiske sygdomme som 
ADHD og autisme. Disse studier bliver under-
bygget af dyre- og cellestudier, som viser de 
samme sammenhænge. Vi ved efterhånden 
så meget, at vi synes, at kvinder skal informe-

res bedre, så de har muligheden for at vælge 
eller fravælge paracetamol på et oplyst grund-
lag. Især fordi studier indikerer, at en del gra-
vide ikke betragter paracetamol som et rigtigt 
lægemiddel,” siger forskningsleder David 
Møbjerg Kristensen, Dansk Hovedpinecenter, 
som er en af flere forskere i ekspertgruppen

Han påpeger, at ekspertgruppens gennem-
gang af forskningen på området nu giver de 
europæiske og amerikanske lægemiddelmyn-
digheder muligheden for at vurdere, om der 
er behov for mere skærpede advarsler til gra-
vide, for eksempel i form af synlige mærkater 
på pakkerne med paracetamol. 

”Som alt andet medicin kan paracetamol 
have bivirkninger, og det bør de gravide kvin-
der vide,” siger han.

 Den nuværende forskning giver ikke et 
helt præcist billede af, hvornår forbruget af 

paracetamol er for højt, men jo mere fosteret 
er udsat for, jo større er risikoen for visse syg-
domme. Det er derfor vigtigt, at gravide føl-
ger Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og 
kun bruger medicinen, hvis det skønnes nød-
vendigt – og i så kort tid og lav dosis som mu-
ligt. Hvis kvinderne er i tvivl, bør de snakke 
med egen læge eller apoteket, siger David 
Møbjerg Kristensen. 

Forbruget af paracetamol har været sti-
gende gennem flere år i Danmark, og tidlige-
re undersøgelser blandt danske gravide viser, 
at 40-50 procent af kvinderne tager paraceta-
mol under graviditet.

Influenzavaccination halverer dødsfald efter 
blodprop i hjertet
Patienter, der får en influenzavaccination inden for tre dage, når de har haft en blodprop 
i hjertet, har 41 procent mindre risiko for at dø inden for det næste år sammenlignet med 
patienter, der ikke har fået vaccinen. 

Det viser et nyt studie på tværs af otte lande, herunder Danmark.
”Det er en ret vild effekt, at vi kan undgå dødsfald ved at give en influenzavaccine, 

som koster 35-50 kroner. I forhold til de behandlinger, vi ellers udfører, er dette en både 
billig og enkel behandling med stor effekt, og vores anbefaling er derfor, at det bliver ru-
tine at give vaccinen til patienterne, når de er indlagt,” siger den danske hjertelæge Ole 
Frøbert, som har ledet studiet.

Influenzavaccination anbefales i forvejen til hjerte-kar-patienter, men for at opnå en 
øjeblikkelig effekt anbefaler forskergruppen at give vaccinen allerede, inden patienten 
udskrives fra hospitalet.

I forsøget døde 61 af de patienter, der havde fået placebo, inden for et år. Kun 37 af 
dem der havde fået vaccinen.

Effekten af influenzavaccine på personer med kroniske sygdomme er velkendt, men 
præcis hvad der får vaccinen til at virke på patienter med hjerte-kar-sygdom er endnu 
ikke fastslået. En af hypoteserne er, at man har større risiko for at dø af influenza, hvis 
man for eksempel har haft blodprop i hjertet. Alder er også en velkendt risikofaktor for 
dødeligheden ved influenza. Men der kan også være en effekt af den måde, immunfor-
svaret reagerer på vaccinen på. Når kroppen responderer på vaccinen og aktiverer im-
munforsvaret, kan det måske også hjælpe på den betændelsesreaktion, der opstår i hjer-
tet efter en blodprop.

Mellem 5.000 og 10.000 danskere rammes årligt af en blodprop i hjertet. 

Ekspertgruppe:  
Gravide bør være varsomme med paracetamol
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Af Sarah Piil

STUDIESTART  
er begyndelsen  
på noget særligt

>  S T U D I E S TA R T

Med bagagen fuld af oplæg, godt humør og kitler til nye life science-studerende, 

har Pharmadanmark været på Tour de Studiestart. Pharmadanmarks fagforeningsbod 
på Aalborg Universitet 

Oplæg for studerende Syddansk Universitet

Pharmadanmarks udsendte Emil Knudsen holder 
oplæg for studerende på Københavns Universitet

Rundt på landets universiteter og Pharmadanmarks kerneuddannelser har Emil Knudsen, 
som tager sig af fagforeningens aktiviteter for studerende, mødt nye og eksisterende 
medlemmer. Og selvfølgelig Pharmadanmarks studenterambassadører, der gør et stort 

stykke arbejde (også) i forbindelse med studiestart.
”Stemningen blandt de nye studerende er enormt god. Det er dejligt at se så mange til 

vores oplæg og øvrige arrangementer. De studerende er engagerede og stiller relevante spørgs-
mål til, hvad man kan bruge en fagforening som Pharmadanmark til,” siger Emil Knudsen. 

Et godt studieliv
Humanbiologi og medicinalkemi på Københavns Universitet, farmaci og biomedicin på Syd-
dansk Universitet og medicin med industriel specialisering (MedIS) på Aalborg Universitet er 
blot nogle af de steder, Pharmadanmark har været med til at byde de nye studerende velkom-
men.

”Som fagforening arbejder vi for gode rammer og betingelser på studiet. Pharmadanmark 
- Studerende er med til at styrke de studerendes faglighed gennem arrangementer som stu-
dieteknik og karriereaften. Når vores medlemmer er færdige på universitetet, er de – også 
med vores hjælp – klar til arbejdslivet,” fortæller han og føjer ’Styr på tiden’ til rækken af re-
levante arrangementer for studerende i efteråret. ´Karriereaften’ er lavet af Pharmadanmarks 
karrierevejledere og handler om vigtigheden af en god LinkedIn-profil og relevante studie-
jobs. 

Til nyuddannede tilbyder Pharmadanmark blandt andet et kursus i GMP og GCP, der åb-
ner jobmuligheder.

Fællesskab
Ud over faglige oplæg har studiestarten budt på ’Leg i parken’, hyggelige konkurrencer om 
at vinde biografbilletter og powerbanks. Nogle uger efter studiestarten vender Pharmadan-
mark tilbage til universiteterne, hvor nye, potentielle og eksisterende medlemmer kan stille 
opfølgende spørgsmål. I den forbindelse vil studenterambassadørerne have en stand. Nær-
mere information følger. 

”Studiestart er bare noget særligt. Netop fordi den er starten på en helt særlig tid i livet. 
Forventningens glæde og videbegæret er til at mærke ude på studierne. Personligt er studie-
start højdepunktet på mit år i arbejdsøjemed,” siger Emil Knudsen og tilføjer: 

”Stor tak til vores dygtige og flittige studenterambassadører for at bidrage til en god stu-
diestart og velkommen til vores nye medlemmer!”.
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ARRANGEMENTER for 
studerende medlemmer
Pharmadanmark tilbyder en lang række af faglige 
og sociale arrangementer til studerende medlem-
mer i efteråret og til vinter, som eksempelvis 
hjælper til at finde en god studieteknik, giver Ex-
cel-kompetencer eller et relevant studiejob. Læs 
mere på hjemmesiden, og tilmeld dig via Min Side 
(øverste venstre hjørne på hjemmesiden):
• Styr på tiden og studieteknik 26. oktober i 

Odense og 30. november i Aalborg.
• Karriereaften: Studiejob og LinkedIn 25. okto-

ber i Aalborg - 26. oktober i Aarhus - 4. no-
vember i København.

• Repræsentantskabsmøde 6. november i Køben-
havn og online.

• Excel-kursus 9. og 10. november i København.

Se alle Pharmadanmarks arrangementer i 
kalenderen på www.pharmadanmark.dk 
under ’Arrangementer’.

Pharmadanmarks udsendte Emil Knudsen holder 
oplæg for studerende på Københavns Universitet

Leg i parken på Københavns Universitet 

Nye indmeldelser på Aalborg Universitet

http://www.pharmadanmark.dk
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Ny aftale om ligestilling ved barsel
Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening 
er blevet enige om en ny model for barsel, som betyder, at 11 ugers 
forældreorlov bliver øremærket til hver forælder.

“Vores fælles forslag er et stort skridt fremad – både for ligestil-
lingen mellem kønnene og for børnene. Det viser samtidig styrken ved 
den danske model, at vi kan finde fælles løsninger. Ved at give begge 
forældre præcis samme rettigheder, sender vi et klart signal om, at 
begge forældre er vigtige. Det handler selvfølgelig også om at frem-
me ligestilling. Det skal ikke være en kamp, men en ret for far at hol-
de orlov med sit barn. Samtidig styrker det kvinderne på arbejdsmar-
kedet, når forældrene deler orloven.  Den måde, barsels- og forældre-
orloven er indrettet på i dag, betyder, at mor i gennemsnit tager 90 
procent af orloven, og det koster kvinderne dyrt”, siger Majbrit Ber-
lau, næstformand i FH.

Pharmadanmark er glad for udsigten til en mere ligelig fordeling 
af barslen. Det er nødvendigt med reform og mere barsel til far/part-
ner for at fremme kvinders ligestilling på arbejdsmarkedet. Dertil ved-
varende fokus på kulturændring, så mænd tager mere af barslen.

Pharmadanmark ser dog gerne – på linje med hovedorganisatio-
nen Akademikerne – at forældre får ret til 14 ugers øremærket hver.

Ny pandemi skal forhindres med 
sundhedsunion
EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, afholdte 15. 
september sin årlige tale ’Unionens tilstand’, hvor hun blandt an-
det havde fokus på, hvordan en europæisk sundhedsunion skal 
forhindre, at en sygdom kan medføre en global pandemi.

”Jeg foreslår en ny mission. En sundhedsberedskabsmission for 
hele EU, som skal bakkes op af en investering på 50 milliarder euro 
inden 2027. Vi arbejder på en europæisk sundhedsunion – også 
for verdens skyld. Vi har vist, at vi er bedst, når vi arbejder sam-
men,” sagde hun i talen.

Dagen efter talen oprettede Europa-Kommissionen derfor Euro-
pean Health Emergency preparedness and Response Authority 
(HERA). EU’s Myndighed for Kriseberedskab og indsats på Sund-
hedsområdet etableres for at forebygge, opdage og hurtigt sætte 
ind over for sundhedskriser. HERA vil foregribe trusler og poten-
tielle sundhedskriser gennem indsamling af efterretninger og op-
bygning af den nødvendige beredskabskapacitet.

HERA’s aktiviteter får et budget på seks milliarder euro.

I 2011 blev der oprettet 30 nye virksomheder inden for bioteknologi. Siden da er an-
tallet steget løbende, således at der i 2020 var 79 nyregistrerede biotekvirksomhe-
der. I samme periode er antallet af medarbejdere steget fra knap 2.000 til knap 2.700 
inden for bioteknologi. Det viser en analyse fra Lægemiddelindustriforeningen (Lif).

Ida Sofie Jensen, koncernchef, i Lif siger, at der trods den positive udvikling fort-
sat er brug for at støtte op om dansk biotek:

”Det er langsigtet, risikofyldt og ikke specielt glamourøst. Men der er nu allige-
vel rigtig god grund til at støtte op om biotekmiljøet og skabe gode rammer i alle led 
i kæden fra den spæde biotekforskning og frem til, at man står med en ny eksport-
succes. For at få en succes skal vi dyrke mange ideer. Og det er ikke uden grund, man 
ofte bruger billedet med frø i pottemuld. For det nytter ikke at tro, at nysåede frø 
kan klare sig selv.”

Rekordmange nye biotekselskaber sidste år

Kort nyt

Ursula von der Leyen, 
EU-Kommissionens formand.

Majbrit Berlau,  
næstformand i FH
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Stop aldersdiskrimination

I en ny rekrutteringsanalyse fra Konsulenthuset Ballisager sva-
rer 19 procent af de adspurgte virksomheder, at de har fravalgt 
ansøgere ud fra alder. Det er særligt de private virksomheder, 
som skiller sig ud. Knap hver fjerde virksomhed svarer, at de 
har frasorteret kandidater alene ud fra deres alder. 14 procent 
af de offentlige virksomheder svarer, at de har sorteret ud fra 
alder.

Ingen skal diskrimineres på arbejdsmarkedet eller udenfor, 
understreger Pharmadanmark. 

Seniorer skaber værdi på arbejdspladsen med blandt andet 
en stor erfaring og specialviden. Et mere fleksibelt arbejdsmar-
ked og livslang læring er vejen frem, mener foreningen. Endnu 
mere i en situation med mangel på arbejdskraft. 

Derfor glæder det også Pharmadanmark, at beskæftigelses- 
og ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) vil gøre det ulov-
ligt at spørge til alder ved jobansøgning.

Det er ulovligt at frasortere kandidater ud fra alder jævnfør 
forskelsbehandlingsloven.

Forsyning af immunglobulin 
er truet

Over hele verden behandles mange patienter med lægemidler, som 
indeholder immunglobuliner, men der er sket en stigning i efter-
spørgslen. Samtidig med at efterspørgslen er steget, er antallet af 
tapninger faldet, da donorer i hele verden ikke har haft de samme 
muligheder for at donere blod under pandemien. Immunglobulin 
kan kun fremstilles af plasma fra raske donorer, og der er cirka ni 
måneders produktionstid, fra plasma tappes, til de færdige læge-
midler kan leveres. 

De regionale lægemiddelkomitéer, sygehusapotekerne, Danske 
Regioner og Amgros arbejder nu sammen med sygehusene for at 
kortlægge, prioritere og sænke forbruget, så patienterne ikke bli-
ver kritisk berørt af situationen. Amgros’ rolle i samarbejdet er 
blandt andet at være i løbende dialog med leverandørerne af im-
munglobuliner for at afsøge muligheder for at sikre forsyningen 
til Danmark. Leverandørerne har allerede leveret stort set alt det, 
de er forpligtede til i forhold til de aftaler, som er indgået.

Danmark er – ligesom de fleste andre lande i verden – ikke 
selvforsynende med plasma, men er afhængige af udenlandsk tap-
pet plasma – primært amerikansk og tysk – for at få plasmabase-
rede lægemidler.

På den baggrund har Danske Regioners bestyrelse besluttet at 
udbygge kapaciteten til tapning af plasma fra knap 100 ton om 
året til cirka 280 ton om året. Det vil forhåbentlig gøre Danmark 
næsten 100 procent selvforsynende med plasma til immunglobu-
liner om nogle år. 

Immunglobulin bruges blandt andet til behandling af patien-
ter med defekt immunforsvar og til behandling af forskellige al-
vorlige tilstande hos patienter med for eksempel infektions- eller 
blodrelaterede sygdomme.

Lørdag 22. januar er der National Apoteksfarma-
ceutkongres 2022, hvor farmaceuter fra hele lan-
det kan blive opdateret fagligt og netværke med 
hinanden.

Kongressen afholdes under temaet ’Hverdagen 
her og nu – morgendagens muligheder’.

Der vil blandt andet være oplæg af Lars-Åke 
Söderlund, vicepræsident i den farmaceutiske ver-
densorganisation (FIP) og af Rikke Løvig Simon-
sen, Pharmadanmarks formand.

Apoteksfarmaceutkongressen arrangeres af 
Sektion for samfundsfarmaci under Danmarks Far-
maceutiske Selskab. Bestyrelsen, som arrangerer 
kongressen, består af:
• Hanne Høje Jacobsen, Glostrup apotek
• Stine Westergaard, Øresund apotek

• Lykke Fugl Nymark, Øresund apotek
• Bodil Hofman Hansen, Pharmakon 
• Lærke Poulsen, Pharmakon 

De skriver i invitationen:
”Vi glæder os til at se jer alle og sammen inspi-

rere, netværke og nørde vores faglighed. Meget 
er sket, siden vi sidst var samlet, og det vil vi for-
søge at samle op på. Vi tager et kig ud i verdenen 
og hører, hvad der rør sig blandt vores internatio-
nale kolleger. Herhjemme vender vi blikket mod 
de spændende projekter, der trods corona og re-
striktioner spirer og vokser på bedste vis. Sammen 
skal vi dyrke vores faglighed, fællesskab og sam-
spil på tværs.”

APOTEKSFARMACEUTER SAMLES TIL KONGRES 
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>  B O G A N M E L D E L S E

Hele 27 forfattere har bidraget til ’Forskning, kvalitet og klinisk praksis – Grundbog for 

sundhedsprofessionelle’, som blandt andet har en ambition om at mindske en potentiel 

forståelseskløft i sundhedsvæsenet. Pharma bringer en anmeldelse af bogen.

Af Marianne Møller, Ph.d., Cand. pharm., Master i Professionel Kommunikation

Ny grundbog vil mindske 
forståelseskløfter mellem forskning, 
kvalitet og klinisk praksis

Efter at have arbejdet med kvalitet og patientsikker-
hed i medicineringsforløb i min ph.d. var det med 
stor spænding og forventning, at jeg fik den nye bog 

fra Munksgaard, ’Forskning, kvalitet og klinisk praksis – 
Grundbog for sundhedsprofessionelle’ til gennemlæsning 
til anmeldelse i Pharma. 

Bogens formål, som det fremgår af forordet, er ”at 
kombinere rationalet bag det evidensbaserede sundheds-
væsen med rationalet bag det lærende sundhedsvæsen.” 
Herudover har bogen en ambition om at være en letlæst 
og overskuelig introduktion til basale begreber og ratio-
naler ved forskning, kvalitet og klinisk praksis – samt dis-
ses samspil, og herved at mindske en potentiel forståel-
seskløft i sundhedsvæsenet. Motivationen synes at være, 
at ”der er utakt i hastigheden, hvormed man implemen-
terer den eksisterende viden og evidens, og at kulturen 
ikke overalt er karakteriseret ved en kritisk tilgang til egne 
resultater.” 

Bogen henvender sig til alle sundhedsprofessionelle, 
men ”særligt klinikere, ledere og andre med interesse for 
forskning og kvalitet i sundhedsvæsenet.” Dermed hen-
vender bogen sig også til farmaceuter og andre life scien-
ce-specialister.

Tre essentielle begreber 
Bogens fokus på sammenhængen mellem forskning, kva-
litet og klinisk praksis bliver ridset op fra start i forordet, 
hvor begreberne defineres, og sammenhængen illustreres 
med udgangspunkt i en figur. ’Kvalitet’ defineres på linje 
med ny international litteratur som flerdimensionelt, der 
omfatter ”den sundhedsfaglige, den patientoplevede og 
den organisatoriske kvalitet”, men som også kan tænkes 

som den Donabediske triade af struktur, proces og resul-
tat. Patientsikkerhed nævnes ligeledes som en integreret 
del af kvalitet. 

Bogens tre essentielle begreber er hvert beskrevet i tre 
dele, efterfulgt af en fjerde om samspillet mellem dem, 
herunder muligheder og udfordringer. Forordet synes fint 
overordnet samlende for bogens formål. Hvert kapitel af 
bogen er dernæst forfattet af en eller flere forfattere med 
specialviden på området, og det bliver til ikke så lidt. I alt 
tre redaktører, 27 forfattere og én sekretær har bidraget 
til bogen med en bred grundbaggrund som alt fra læge, 
sygeplejerske og psykolog til cand.scient.pol. Forfattere 
og redaktører er førende eksperter og professorer på fel-
ter som forskning, kvalitet og uddannelse – med hoved-
vægt i den sekundære sundhedssektor – og herudover 
medvirker flere brugerrepræsentanter. Ingen farmaceu-
ter/life science-specialister har tilsyneladende bidraget, 
selv om vores faggruppe arbejder med kvalitet på mange 
niveauer i sundhedsvæsenet, og netop patientsikkerhe-
den ved medicinering er udfordret. Det er dog beundrings-
værdigt, at denne bog har samlet bidrag fra så mange for-
skellige meget kompetente eksperter. 

De to overordnede paradigmer
Første kapitel er skrevet af etiker, ph.d. og tidligere for-
mand for Etisk Råd, Jacob Birkler, der forklarer grundlæg-
gende om ’viden-skabelse’, og ridser de to overordnede 
paradigmer op, nemlig ved videns-skabelse gennem for-
klaring (for eksempel positivismen) og forståelse (for ek-
sempel hermeneutikken). De øvrige kapitler om forskning 
følger tråden op om de to forskningstraditioner (den na-
turvidenskabelige versus den humanistiske), hvilket giver 
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plads til gode oversigter og tabeller om kvantitativ og 
kvalitativ metode samt diverse designs. Evidensbegrebet 
har sit eget kapitel ved cheflæge Per Jørgensen, der blandt 
andet præsenterer en tredelt forståelse til evidens som 
’præ-evidensfase’, ’egentlig evidens fase’ og ’post evi-
dens fase’, hvor patientens værdier og præferencer, kob-
let med lægens kliniske erfaring, er inkluderet i præ- og 
post-fasen – men ikke ’den egentlige evidens fase’, som 
rummer søgning efter ekstern viden om undersøgelse og 
behandling. 

Kvalitetsdelen rummer fire kapitler om begreber og kva-
litetsvurdering, retningslinjer og databaser, patientsikker-
hed og kvalitetsprogrammer. I afsnittet om patientsikker-
hed nævnes kort de nyere tilgange til emnet, ’Sikkerhed-II’, 
og dermed det nye fokus på også at lære af ting, der ’går 
godt’ – og ikke kun galt (for eksempel via utilsigtede hæn-
delser (UTH) i sundhedsvæsenet. Ligeledes nævnes ’resi-
liens’ her som målet for ledelsesindsatser i organisationen. 
Delen om klinisk praksis starter relevant med et kapitel om 
patientforløb, og hvordan beskrivelser af dette  kan med-
virke til kvalitetsudfordringer. Herudover afsnit om ’Bruge-
rinvolvering’, med metoder til at involvere den enkelte i sit 
eget behandlingsforløb, for eksempel Fælles Beslutnings-
tagning (SDM), samt i forskning. 

Samspillet mellem forskning, kvalitet og klinisk 
praksis 
Sidste del af bogen diskuterer samspillet mellem forsk-
ning, kvalitet og klinisk praksis, og nævner blandt andet 
betydningen af uddannelse i oversættelsen fra forskning 
til klinisk praksis. Herudover en række konkrete eksem-
pler som pakkeforløb, databaser og medicinsk teknolo-

givurdering. Bogens sidste kapitel er forfattet af to part-
nere og konsulenter i firmaet ’Mobilize Strategy Consul-
ting’, der især adresserer vigtigheden af samspillet for ho-
spitaler. I dette kapitel inddrages også begreberne inno-
vation og ledelse, i forhold til udfordringen med at bringe 
ny viden i spil i en leanet drift:

”Ledere og stabe skal hjælpe med til at lave forsknings-
porteføljer og innovationspipeline. Der skal skabes sam-
menhæng over innovationsbroerne, så vi ikke render ind 
i hinanden og alle forsøger at ændre klinikken på samme 
tid.” Kapitlets, og dermed bogens, sidste linjer foreslår 
mere ”decentral udvikling” og mere ”bottom-up kommu-
nikation om faglige spørgsmål.” Som ifølge forfatterne er 
en udvikling, der allerede er i gang.

At bogen er sammensat af kapitler med hver deres vin-
kel, betyder, at visse begreber, som for eksempel ’kvali-
tet’ bliver defineret igen i starten af andre kapitler, og at 
flere forskellige ord kan blive brugt om det samme be-
greb. For eksempel ’mellemmenneskelig’, ’patientoplevet’ 
og ’interpersonel’ for den kvalitetsdimension, som erfares 
af patienter. Herudover er der litteraturliste for hvert af 
de 16 kapitler fremfor samlet bagest. Det gør muligvis 
ikke forståelsen på grundniveau større, men til gengæld 
afspejler det virkeligheden: At begrebet ’kvalitet’ – og de 
øvrige elementer i bogen – er komplekse størrelser, der 
defineres og bruges på mange måder og planer både i lit-
teraturen og sundhedsvæsenet. Denne grundbog forsø-
ger at koble disse svære størrelser til fordel for sin mål-
gruppe og for patienter. Om den formår at opfylde sit for-
mål med at mindske forståelseskløfter, vil fremtiden vise, 
og afhænge af, hvordan den læses og bruges af dens mål-
gruppe.

’Forskning, kvalitet og 
klinisk praksis – Grundbog 
for sundhedsprofessionelle’

Munksgaard

Red. af Per Jørgensen, 
Mette Kjølby og 
Jens Winther Jensen
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Året kort 
Det kan godt lade sig gøre at dyrke det faglige fællesskab på 
trods af nedlukninger og restriktioner, og COVID-19 bliver 
sikkert springbrættet til et mere digitalt Pharmadanmark – 
eksemplificeret med foreningens meget populære COVID-19 
Life Science Hot Spot-arrangementer i foråret.

Serviceniveauet over for medlemmerne blev også fast-
holdt, blandt andet juridisk assistance og karrierevejledning.

COVID-19 har heller ikke på nogen måde bremset Phar-
madanmarks udvikling som organisation. Der er sket afgø-
rende forandringer, som vil definere fagforeningens virke i 
mange år fremover:
• Et samarbejde med Dyrlægeforeningen om et fælles sekre-

tariat.
• Vedtægtsændringer så der nu er en struktur, der giver me-

ning.
• Ny politisk strategi med klare pejlemærker for Pharmadan-

marks interessevaretagelse. 

Indhold 
26  Året kort

27  Vi er

28  Pharmadanmarks tilbud til medlemmerne

31  Arbejdsmarkedet for life science-specialister 

35  Politiske prioriteter og aktiviteter 

39  Pharmadanmark på de indre linjer 
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 Årsberetning
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Vi er 
Pharmadanmark repræsenterer medlemmer i alle faser af life science-produk-

ters vej frem til patienterne – fra udvikling, til produktion, kvalitetssikring og 

rådgivning.

Vi vil være den foretrukne og mest specialiserede fagforening på life scien-

ce-området. Altid med det enkelte medlem i centrum.

Pharmadanmark er en moderne fagforening og forholder sig derfor til en række 

vigtige udviklingstendenser inden for life science:

• Et arbejdsmarked under forandring

• En gennemgribende teknologisk udvikling

• Øget samarbejde på tværs i sektoren

• Behov for livslang læring og kompetenceudvikling

Å R S B E R E T N I N G  2 0 2 0 -2 1  <
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Pharmadanmarks tilbud 
til medlemmerne

Pharmadanmark er en helt speciel fagforening, fordi den er specia-
liseret inden for life science og derfor kender præcist dét område 
indgående. Det ses også i den brede vifte af tilbud, foreningen har. 
Det er tilbud, uanset hvor medlemmerne er i deres karriere. Og 
uanset hvor de arbejder: I life science-industrien, det offentlige 
eller på privatapotek. Allerede i studielivet møder foreningen 
medlemmerne.

>  Å R S B E R E T N I N G  2 0 2 0 -2 1
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Særlige tilbud til 
nyuddannede

Pharmadanmarks studerende uddanner sig til et område, hvor 
der er brug for dem. Alligevel kan de godt have brug for støt-
te til at få foden indenfor på arbejdsmarkedet. Derfor har 
Pharmadanmark tilbud og arrangementer, som kan skabe en 
bedre overgang fra studie- til arbejdsliv. 

Pharmadanmark afholdte i februar og marts en række 
workshops for jobsøgende medlemmer på Zoom – især hen-
vendt til de nyuddannede medlemmer. Pharmadanmark in-
troducerede også et online-kursus inden for GMP (Good Ma-
nufacturing Practice), som ingen andre fagforeninger har på 
hylderne. Dét understreger, at Pharmadanmark kender life 
science-området og dets kompetencebehov. Pharmadanmark 
tilbyder også et E-læringskursus om GCP (Good Clinical Pra-
ctice). Der er gode jobmuligheder inden for begge områder, 
og derfor er det sund fornuft at klæde især foreningens ny-
uddannede medlemmer på til at søge job dér.

Studieteknik og stress-
håndtering til studerende

Arrangementskalenderen for de studerende afspejler sektio-
nens fokus: 

Studieteknik, læseteknik, personlig planlægning, stress 
og stresshåndtering og jobsøgning, altså i høj grad tilbud som 
sigter imod at skabe mere overskud for de studerende i hver-
dagen. Flere af kurserne er tilgængelige on-demand.

Specielt for de studerende er der ydermere blevet afholdt 
mange sociale events online for at give dem et afbræk fra en 
hverdag, som på grund af COVID-19 var præget af afstand 
til medstuderende.

Mærkesagen for Pharmadanmarks sektion for studerende 
har i år været overgangen fra studie til job. Temaet er valgt, 
fordi tidligere medlemmer af sektionen har oplevet at få et 
slags kulturchok i mødet med arbejdsmarkedet. Den udfor-
dring afspejler arrangementerne. 

Gang i jura og karriere-
vejledning

Pharmadanmark bestræber sig altid på at yde den bedst mu-
lige service til medlemmerne, uanset om henvendelsen dre-
jer sig om en kontraktgennemgang, lønforhandling eller kar-
rierevejledning. 75 procent af medlemmerne oplever at kom-
me direkte igennem på telefonen uden kø, de resterende op-
lever i gennemsnit under fem minutters ventetid. 

Pharmadanmarks juridiske rådgivning giver medlemmer-
ne den juridiske sikkerhed og hjælper, hvis de for eksempel 
har en alvorlig konflikt med deres  arbejdsgiver.

Pharmadanmark kan også hjælpe, når man får nyt job og 
har brug på at være sikker på, at kontrakten er fair og lovlig.

Foreningens karrierevejledere giver ligeledes målrettet kar-
rierevejledning og sparring om de mange spændende jobmu-
ligheder inden for life science. De har dybt indblik i branchens 
karriereveje og har udviklet flere værktøjer, som er tilgænge-
lige på MinSide, for eksempel karrierekompas og jobsøgnings-
guides.

De har også et særligt fokus på de medlemmer, som måt-
te føle sig fastbrændte i deres job. Pharmadanmark tilbyder 
som noget nyt et miniforløb, så man kan komme i gang med 
at skabe forandring i sit arbejdsliv. 

Flere og flere medlemmer benytter sig af karrierevejled-
ningen og juridisk rådgivning.

Sociale arrangementer under 
COVID-19

Pharmadanmark handler ikke alene om det faglige fælles-
skab, men også det sociale. Derfor skulle COVID-19 ikke have 
lov at satte en stopper for julehyggen.

Pharmadanmark inviterede til fælles virtuel julesang med 
Morten Remar fra Back to Back. Mange medlemmer sang 
med derhjemmefra, ligesom de kunne afprøve formand Rik-
ke Løvig Simonsens personlige glöggopskrift og den særlige 
julesmåkage, som farmaceut Wissam Bouqasri fra Den Store 
Bagedyst havde kreeret specielt til medlemmerne. 

Å R S B E R E T N I N G  2 0 2 0 -2 1  <
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Nye steder at diskutere politik 

Arbejdsmarked, uddannelse og sundhed er meget væsentlige 
politikområder for en fagforening som Pharmadanmark, og 
derfor har foreningen oprettet Sundhedspolitisk Forum. Sam-
tidig relanceres Det Arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske 
Forum, som har ligget i dvale på grund af COVID-19.

De to fora er oprettet for, at medlemmerne har steder til 
politiske diskussioner og aktuelle oplæg, på tværs af sektio-
ner. På den måde har de også mulighed for at give input til 
foreningens politikere. 

Mentorforløb giver klarhed om 
liv og karriere

Mentorordningen er et af Pharmadanmarks længst kørende 
medlemstilbud. Det henvender sig til medlemmer, som har lyst 
til at få sparring på deres faglige og personlige udvikling.

Mentorforløbene er blevet gennemført, selv om corona-re-
striktioner har vanskeliggjort de fysiske møder mellem men-
tor og mentee.

En ny årgang startede i september og kører frem til næste 
sommer.

Kontante tilbud til 
medlemmerne

Pharmadanmark har en stribe kontante tilbud til medlemmer-
ne, blandt andet en fordelagtig forsikring til de studerende.

Pharmadanmark arbejder på at relancere foreningens ge-
nerelle tilbud på forsikringer, og medlemmerne vil kunne for-
vente langt bedre forsikringsprodukter og bedre og ensrettet 
kundeservice.

I forlængelse af de kontante tilbud arbejder foreningen 
også på at lave tilbud med en mere grøn og bæredygtig til-
gang. 

>  Å R S B E R E T N I N G  2 0 2 0 -2 1

Netværksmøder – på trods af 
COVID-19

Faglige netværk er en vigtig del af Pharmadanmarks ydelser, 
men de fysiske netværksmøder har ikke kunnet afholdes un-
der nedlukningen. Tomrummet er blevet fyldt med en række 
online- og on demand-tilbud. Emnerne har været vidt for-
skellige, blandt andet om ledelse på tværs af generationer.

Foreningens faglige netværk har også fungeret, for ek-
sempel med møder i det regulatoriske netværk, QP netvær-
ket og netværk for yngre forskere – igen afholdt i virtuel form.

Pharmadanmark lancerede det ambitiøse tiltag ’COVID-19 
Life Science Hot Spot’, som har bestået af en række virtuel-
le seminarer hen over foråret. Hvert oplæg har haft et state 
of the art-oplæg inden for infektionsmedicin.  Med hele 230 
deltagere til et af arrangementerne tog medlemmerne sær-
deles godt imod tilbuddet. Det understreger, at digitale med-
lemsarrangementer er kommet for at blive i Pharmadanmark.

Tidligere på året blev medlemmerne inviteret til at delta-
ge i en spørgeskemaundersøgelse om faglige netværk og an-
dre faglige arrangementer. Resultaterne fra undersøgelsen 
bruges i Pharmadanmarks fortsatte bestræbelser på konstant 
at målrette sine ydelser til medlemmernes behov.
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Arbejdsmarkedet for life 
science-specialister 

Det forløbne år på arbejdsmarkedet har været begivenhedsrigt for life science-

specialister, blandt andet med deres betydning for at håndtere COVID-19. 

Midt under pandemien blev der også forhandlet nye overenskomster for 

apoteksfarmaceuter og offentligt ansatte. 

Life science-industrien trives, men året bød dog på en enkelt ærgerlig 

masseafskedigelse.
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Stor rolle til life science-
specialister under COVID-19

Pharmadanmarks medlemmer har spillet en vigtig rolle i for-
bindelse med udrulningen af COVID-19-vaccinerne, ikke mindst 
på sygehusapotekerne, hvor de har medvirket til klargøringen 
af vaccinerne. Her har deres faglighed været bragt i spil, så 
vaccinerne kunne tages i brug effektivt og sikkert.

Da COVID-19-vaccinationen startede, begyndte der sam-
tidig en omfattende overvågningsindsats fra lægemiddelmyn-
digheder over hele verden, naturligvis også den danske læg-
middelstyrelse. Det er en af de største og mest komplekse op-
gaver for styrelsen nogensinde.

Medlemmerne på apotek har ydet en særlig indsats ved at 
betjene borgerne i en ny og forandret hverdag med mund-
bind, håndsprit og plexiglas-afskærmning. Imens har medlem-
merne i industrien formået at holde lægemiddelforsyningen 
ved lige og undgået, at kliniske forsøg og forskning er gået i 
stå til trods for de særlige arbejdsforhold. Samtidig er uddan-
nelsen af nye life science-specialister fortsat på landets uni-
versiteter.

På Danske Regioners generalforsamling tidligere på året 
gav statsminister Mette Frederiksen (S) et skulderklap til nog-
le af de vigtige faggrupper i sundhedsvæsenet under CO-
VID-19.

Her nævnede hun specifikt farmaceuterne. 

Nye overenskomster for 
offentligt ansatte

700.000 offentligt ansatte på de statslige, regionale og kom-
munale områder fik nye overenskomster. Alle tre forlig inde-
holder reallønsforbedringer og en lønudvikling, der følger ud-
viklingen på det private arbejdsmarked.

Forud for forhandlingerne inddrog Pharmadanmark de of-
fentligt ansatte medlemmer ved infomøder, via tillidsrepræ-
sentanter samt via foreningens sociale medier som led i ind-
samlingen af krav.

Hovedorganisationen Akademikerne (AC), som Pharma-
danmark er del af, havde i forhandlingerne primært fokus på 
at sikre akademikerne en fair og reel lønudvikling. Pharma-
danmark deltog via en baggrundsgruppe i AC, indtil overens-
komstresultatet forelå.

Forud for urafstemningen om forhandlingsresultaterne af-
holdte Pharmadanmark webinarer, hvor fagforeningen infor-
merede om resultaterne. Alle offentligt ansatte fik også til-
sendt materiale om indholdet af forligene. På den måde kun-
ne medlemmerne afgive deres stemme om resultatet på et så 
oplyst grundlag som muligt.

Cirka 49 procent af de offentligt ansatte medlemmer i Phar-
madanmark stemte om resultater, og cirka 96 procent af dis-
se stemte ja. 

Overenskomstforligene gælder for en treårig periode frem 
til 31. marts 2024.

Akademikerklubber på life 
science-virksomheder
Pharmadanmark har akademikerklubber (AC-klubber) på fle-
re life science-virksomheder – klubber som blandt andet kan 
bruges til at diskutere arbejdsvilkår og aktuelle personalepo-
litiske emner. 

Langt de fleste af Pharmadanmarks medlemmer på pri-
vate arbejdspladser er ansat på individuelle vilkår, og her vil 
en klub ofte være det første skridt til at få forhandlet fælles 
vilkår.

Pharmadanmark støtter medlemmerne i at etablere flere 
klubber og har lavet et kursuskatalog, hvor AC-klubber – el-
ler dem der overvejer at starte en – kan se, hvilke oplæg Phar-
madanmark tilbyder. Ved at gøre det nemmere for klubberne, 
kan det forhåbentlig betyde, at Pharmadanmark selv kan 
komme mere ud og vise foreningens faglighed i virksomhe-
derne. 

Arbejdstidsaftale var umulig
Pharmadanmark måtte opgive at forhandle en lokalaftale på 
plads, som ville give medlemmer på Region Hovedstadens 
vaccinationscentre den rette honorering for at arbejde om af-
tenen og i weekender.

Pharmadanmark ønskede at bruge de arbejdstidsaftaler, 
man allerede kender fra andre steder i regionen, og som er 
indgået under rolige forhold inden COVID-19. Det afviste Re-
gion H imidlertid.

Baggrunden for forhandlingerne var, at flere medlemmer 
af Pharmadanmark gerne ville bidrage på regionens vaccina-
tionscentre som bijob – også om aftenen og i weekenden. 
Det kræver imidlertid en lokalaftale mellem arbejdsgiver og 
Pharmadanmark.

Det er yderst usædvanligt, at Pharmadanmark ikke kan 
finde en fælles løsning med en arbejdsgiver, men udgangs-
punktet må være, at ordentlige vilkår er en naturlig forud-
sætning for at indgå i det moderne sundhedsvæsen.
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Ny overenskomst for 
farmaceuter på privat apotek
Pharmadanmark og Danmarks Apotekerforening blev 23. april 
enige om at forny overenskomsten for de næste tre år for far-
maceuter på privat apotek. Pharmadanmark gik til forhand-
lingerne med ambitioner om reelle forbedringer af ansættel-
sesforholdene, og selvfølgelig en fornuftig forbedring af løn-
nen.

Pharmadanmark er derfor tilfreds med, at der blev opnå-
et en reallønsfremgang og nogle gode forbedringer for med-
lemmerne, for eksempel sorgorlov samt løn under kursus på 
fridage.

Det er vigtigt for Pharmadanmark at tage de krav med til 
forhandlingsbordet, som medlemmerne opfatter som de vig-
tigste. Derfor udsendte fagforeningen et spørgeskema, hvor 
apoteksfarmaceuterne kunne give deres mening til kende, li-
gesom en baggrundsgruppe af apoteksansatte farmaceuter 
deltog i forberedelsen og prioriteringen af kravene.

89 procent af Pharmadanmarks medlemmer på privata-
potek stemte i en urafstemning ja til overenskomstresultatet. 
56 procent af apoteksfarmaceuterne deltog i afstemningen.

Overenskomstresultatet er gældende frem til 31. marts 
2024.

Pharmadanmarks forhandlingsdelegation bestod af formand 
Rikke Løvig Simonsen, hovedbestyrelsesmedlem Janne Baa-
ring Jensen, Pharmadanmarks adm. direktør Susie Stærk Eks-
trand og tre jurister.

Ny overenskomst på 
Færøerne

Overenskomsten for Pharmadanmarks medlemmer på Færø-
erne blev fornyet. Den dækker farmaceuter ansat på apotek 
og i sygehussektoren og gælder for en treårig periode.

De aftalte lønforbedringer er:
1. oktober 2019 2,56 procent
1. januar 2021 2,05 procent
1. oktober 2022 1,25 procent

100 procent af de i alt 87 procent, som deltog i urafstemnin-
gen, stemte ja til resultatet.

Større fyringsrunder

Biotekselskabet Orphazyme skar i sommer lidt over to tred-
jedele af sin arbejdsstyrke fra. Det skete efter skuffende re-
sultater i flere kliniske forsøg.

Forud for afskedigelserne blev der forhandlet med med-
arbejderrepræsentanterne, og Pharmadanmark bistod i disse 
forhandlinger. Bagefter assisterede Pharmadanmarks karrie-
revejledning de medlemmer, som ønskede hjælp.

AJ Vaccines (Tidligere SSI) omplacerede i slutningen af 
oktober sidste år 20 medarbejdere og reducerede dermed den 
fyringsrunde, som virksomheden tidligere havde annonceret 
ville finde sted. 15 medarbejdere blev afskediget. Forklarin-
gen på afskedigelserne var et midlertidigt produktionsstop.

Pharmadanmark fulgte naturligvis situationen og stod klar 
til at hjælpe berørte medlemmer.

Hjælp til MedIS-studerende i 
frontlinjen

Studerende på uddannelsen Medicin med Industriel Specia-
lisering (MedIS) på Aalborg Universitet var i frontlinjen på de 
nordjyske COVID-19 testcentre, hvor de medvirkede til at 
gennemføre tusindvis af test. 

På grund af en overenskomstmæssig spidsfindighed fik 
de ikke indledningsvist den samme løn som traditionelle me-
dicinstuderende – på trods af at de ellers uddannelsesmæs-
sigt har meget de samme kompetencer og udfører helt det 
samme arbejde på testcentrene. Derfor gik Pharmadanmark 
ind i sagen. 

Region Nordjylland var heldigvis modtagelig over for gode 
argumenter og gik med på at sikre ordentlige vilkår.

Forhandlingerne mundede ud i, at de MedIS-studerende 
fik cirka 27-28 kroner mere i timen. Kroner- og øremæssigt 
endte de på den måde i store træk med at være sidestillet 
med de medicinstuderende.

Å R S B E R E T N I N G  2 0 2 0 -2 1  <
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Positiv lønstatistik

De privatansatte medlemmer fik ifølge Pharmadanmarks løn-
statistik i gennemsnit 3,8 procent ekstra i lønningsposen i 
2020. Med en inflation på cirka 0,5 procent var der tale om 
en pæn reallønsfremgang til Pharmadanmarks største med-
lemsgruppe.

Man kunne dermed konstatere, at pandemien ikke lagde 
en dæmper på lønstigningerne i life science-industrien. Det 
så man ellers i andre brancher. 

De gennemsnitlige lønstigninger så således ud:
• Apoteksfarmaceuter 3,7 procent
• Statsligt ansatte 3,3 procent.
• Regionalt ansatte 3,2 procent.

Lønstatistikken dokumenterer, at særligt lønnen for de erfar-
ne apoteksfarmaceuter er lav. 

Det kan give apotekssektoren udfordringer med hensyn til 
rekruttering.

Krænkelser på apotek skal 
forebygges

Krænkende handlinger kan og skal forebygges gennem en lø-
bende og aktiv indsats for at skabe en kultur, der modvirker 
disse handlinger. Det skrev Pharmadanmark, Farmakonomfor-
eningen og Apotekerforeningen i november i et fælles brev til 
medarbejdere og apotekere.

De tre foreninger har i samarbejde med den autoriserede 
arbejdsmiljørådgiver Crecea udarbejdet en tjekliste som inspi-
ration til en politik om krænkende handlinger. Formålet er, at 
apotekere og medarbejdere kan lave en mere konkret hand-
lingsplan til at forebygge og håndtere eventuelle krænkende 
handlinger – herunder mobning og seksuel chikane.

Pharmadanmark er naturligvis også opmærksom på risiko-
en for krænkelser på andre ansættelsesområder.

Forhandlingsudvalget
Pharmadanmarks forhandlingsudvalg har til opgave løbende 
at følge udviklingen i løn- og ansættelsesvilkår for medlem-
merne og drøfte initiativer, Pharmadanmark bør tage. Udval-
get deltager også i forberedelsen af overenskomstforhand-
linger samt godkendelse af overenskomstforlig, ligesom ud-
valget inddrages i for eksempel tendenser omkring masseaf-
skedigelser, fratrædelsespakker og den årlige lønstatistik.

I det forløbne år har forhandlingsudvalgets arbejde især 
omhandlet overenskomstforhandlinger – både på det offent-
lige område, på apotek, på Færøerne og på private virksom-
heder. 

Ansættelsesvilkår og aftaler forbundet med COVID-19 har 
også været en del på dagsordenen samt drøftelse af masse-
afskedigelser, faglige voldgifter og retssager. 

Test bør være frivillig
Folketinget vedtog 19. november et lovforslag, som giver ar-
bejdsgivere ret til at pålægge ansatte at blive testet for CO-
VID-19 og at blive oplyst om testens resultat. Kravet kan ta-
ges i brug, hvis det er sagligt begrundet.

Pharmadanmark fastslog i en kommentar, at arbejdsgiver 
og lønmodtager hellere bør have en god dialog om behovet 
for test. Pharmadanmark var også opmærksom på, at testen 
så vidt muligt bør gennemføres i den ansattes sædvanlige ar-
bejdstid. Og kan det ikke lade sig gøre, skal den ansatte kom-
penseres økonomisk for den brugte tid.

Pharmadanmark forholdte sig også kritisk til de life scien-
ce-virksomheder, som overvejede krav om COVID-vaccinati-
on for fysisk fremmøde på arbejdspladsen.

Temadage på apotek
I alt 151 apoteksfarmaceuter deltog sidste efterår i en række 
temadage, som var arrangeret i samarbejde mellem Pharma-
danmark og Apotekerforeningen. Målet med møderne var at 
inspirere flere til at deltage i et netværk eller oprette et nyt 
netværk.

Temadagene blev arrangeret, fordi en spørgeskemaunder-
søgelse op til overenskomstforhandlingerne for apoteksfar-
maceuter i 2018 viste, at en del ikke gør brug af alle deres 
netværksdage. Det er ærgerligt, for netværkene skal højne 
kvaliteten og det faglige niveau på apoteket gennem spar-
ring og netværk på tværs af sektoren.

Derfor aftalte Pharmadanmark og Apotekerforeningen at 
gøre en indsats for at styrke eksisterende netværk og dan-
nelsen af nye.
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Politiske prioriteter og 
aktiviteter 

Pharmadanmarks eksterne og interne politiske arbejde gik ikke i stå under 

coronapandemien, selvom arbejdsbetingelserne har været svære.

Foreningen har opnået gode politiske resultater, og man kan særligt fremhæve, 

at Pharmadanmarks input er blevet en del af Danmarks nye life science-strategi. 

Foreningens medicinspildsalliance har udvidet i partnerkredsen og øger 

dermed sin gennemslagskraft på det vigtige indsatsområde. 
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Ny politik strategi 
Pharmadanmark har vedtaget en ny politisk strategi med tre 
overordnede pejlemærker
• En troværdig og effektiv patientbehandling. 

Det handler om at fremtidssikre sundhedsvæsenet gen-
nem nye behandlingsformer og forbedret medicinhånd-
tering.

• Et bæredygtigt arbejdsliv, som handler om trivsel, ansæt-
telsesforhold og arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

• En højt kvalificeret arbejdsstyrke, som handler om forsk-
ning og uddannelse – altså medarbejderne som råstoffet 
i life science-branchen på tværs af det offentlige og pri-
vate.

Strategien bygger blandt andet på input fra sektionerne og skal 
løbende afstemmes og drøftes med medlemmerne. Politikken 
skal nemlig afspejle de udfordringer, medlemmerne oplever i 
deres arbejdsliv, både fagligt og personligt, og deres holdnin-
ger til deres fag. Samtidig skal strategien bidrage til, at Phar-
madanmark får en tydelig stemme i samfundsdebatten. 

Alliancen Stop Medicinspild: 

Udvides og national 
kampagne

COVID-19 har gjort større eksterne aktiviteter umulige at gen-
nemføre, men Alliancen Stop Medicinspild arbejder stadig med 
at skabe opmærksomhed på, hvordan medicinspild kan be-
kæmpes: Fra produktion over ordinering og anvendelse til di-
stribution og bortskaffelse. 

Alliancen har hidtil bestået af Pharmadanmark, Lægefor-
eningen, Ældre Sagen og Gigtforeningen, men kredsen er nu 
blevet udvidet med Danmarks Apotekerforening. Det giver al-
liancen yderligere kræfter.

Formand Rikke Løvig Simonsen fortalte i Magasinet SØN-
DAG, hvordan medicinspild truer patientsikkerhed, miljø og 
sundhedsøkonomi, ligesom hun har været interviewet til ma-
gasinet Helse om medicinspild. 

Lige nu arbejder alliancen på kampagnen ’Hit med medi-
cinen’. Det er en fire-ugers national kampagne, der munder 
ud i en fælles indsamlingsuge, hvor danskerne indsamler og 
afleverer overskydende medicin. Med fokuseret oplysning sup-
pleret med apoteker og udvalgte udleveringssteder vil allian-
cen sikre, at borgerne bortskaffer medicinrester korrekt fra 
private husholdninger. Derfor planlægges en oplysningskam-
pagne, der gør det let – og får borgerne til at handle.

Life science-strategi med 
fagforeningsaftryk

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget blev i maj enige 
om en ny strategi, der skal løfte den danske life science-in-
dustri . Til gavn for både patienter, velfærd og økonomi.

Pharmadanmark er i regeringens genstartsteam for life 
science og i løbende møder med erhvervsminister Simon Kol-
lerup (S) kommet med input til strategien, og foreningen er 
særligt tilfreds med, at strategien har øje for vigtigheden af 
højt specialiserede medarbejdere og prioritering af kompe-
tenceudvikling. 

Pharmadanmark har konkret foreslået, at der oprettes en 
fond, som life science-virksomheder kan søge til efteruddan-
nelse, særligt de små- og mellemstore virksomheder (SMV’er). 
Dette forslag vil foreningen følge op på, idet det ikke i første 
omgang blev en del af strategien.

Pharmadanmark noterer med tilfredshed, at der etableres 
et dansk bemyndiget organ for medicinsk udstyr – det har 
foreningen efterspurgt, siden det eneste danske organ luk-
kede sidste år. 

I øvrigt er der både politisk og i erhvervslivet stort fokus 
på mangel på arbejdskraft, og beskæftigelsesministeren Pe-
ter Hummelgaard (S) inviterede derfor efter sommerferien til 
trepartsdrøftelser om problematikken.

Her var Pharmadanmark repræsenteret gennem hovedor-
ganisationen Akademikerne.

Dårlig idé at forringe 
dimittendsats

Regeringen ønsker som del af et stort reformudspil at redu-
cere nyuddannedes dagpenge markant. Det skal få dimitten-
der hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Venstre har også fore-
slået en betydelig reduktion i dimittendsatsen.

Pharmadanmarks advarer imod forslaget og frygter ikke 
mindst, at fødekæden af højtuddannede til erhvervslivet ta-
ger skade. Samfundet er bedst tjent med, at nyuddannede 
får et relevant job, der matcher deres kompetencer.

Pharmadanmark foreslår i stedet blandt andet at styr-
ke karrierevejledningen på universiteterne. 

Pharmadanmarks dimittender lægger ud med en ledighed 
på cirka 30 procent, men langt de fleste er inden for et halvt 
år i job. 
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Alle forsinkede ph.d’ere har 
brug for en håndsrækning

Mange ph.d.-stipendiater kom helt uforvarende i klemme på 
grund af COVID-19 – for eksempel fordi de i en periode ikke 
havde adgang til laboratoriefaciliteter. 

Regeringen og et bredt flertal af folketingets partier ved-
tog en aftale med en pulje på 18 millioner kroner til forlæn-
gelser af ph.d.-stipendiater. Pharmadanmark glædede sig 
over det politiske fokus, men understregede, at de afsatte 
midler ikke var nær nok til at hjælpe alle forsinkede ph.d.’er.

Pharmadanmark har allerede før COVID-19 set kritisk på 
vilkårene for ph.d-stipendiater. 

Generelt er karrierevejene og ansættelsesvilkårene over 
en årrække blevet ringere og langt mindre attraktive for uni-
versitetsforskere. Forholdene for ph.d.-stipendiater under 
COVID-19 er dermed blot en understregning af en grundlæg-
gende problemstilling omkring de vilkår, vi herhjemme byder 
offentlige forskere.

Skepsis over dansk vaccine-
produktion

Statsminister Mette Frederiksen (S) lancerede planer om en 
national vaccineproduktion. Ønsket bundede i en oplevelse 
af, at Danmark er for afhængig af de lægemiddelfirmaer, som 
leverer COVID-19-vacciner.

Pharmadanmark var skeptisk, især fordi en sådan højtek-
nologisk vaccineproduktion er meget svær at realisere i prak-
sis. Løsningen ligger derimod i offentlig/privat samarbejde, 
og formand Rikke Løvig Simonsen var over flere uger citeret 
i Berlingskes dækning af sagen sammen med en række læ-
gemiddeleksperter.

Pharmadanmark minder om, at life science-industrien dyg-
tigt understøttet af myndigheder og offentlige forskningsin-
stitutioner på rekordtid har været i stand til at udvikle flere 
forskellige effektive vacciner og at masseproducere dem. Det 
ændrer de indledningsvise leveringsproblemer ikke på.

Regeringen valgte efterfølgende at støtte den fortsatte 
udvikling af en dansk COVID-19 vaccinekandidat fra Bavari-
an Nordic økonomisk. 

Internationale kollegaer er en 
gevinst

Regeringen besluttede sammen med en række partier at re-
ducere antallet af engelsksprogede uddannelser. Det sker for 
at få kontrol med stigende SU-udgifter til EU-studerende. 

Pharmadanmark mener, at internationale kollegaer, her-
under studerende, er til gavn og gevinst for Danmark, ikke 
mindst inden for life science, som er meget international. Her 
er globalt udsyn nødvendigt for at være konkurrencedygtig.

Ligesom Pharmadanmark ønsker gode vilkår for at kunne 
rejse ud i verden og dygtiggøre sig, byder fagforeningen in-
ternationale kollegaer velkommen. Det gælder selvfølgelig 
også udenlandske studerende.

Løftet pegefinger for ny 
epidemilov

Folketinget vedtog i februar en ny epidemilov. Undervejs har 
Pharmadanmark indsendt høringssvar, og foreningen er til-
freds med, at den nye lov tager højde for de mange input fra 
sundhedsfaglige organisationer, herunder Pharmadanmark.

Særligt positivt er det, at muligheden for at tvangsvacci-
nere, som var i det oprindelige udkast til ny lov, er fjernet. 
Dette element i loven risikerede at puste til den eksisterende 
vaccineskepsis og tvivl om vaccinerne.

Problematisk udflytning
Regeringen lagde i sit uddannelsesudspil op til at sænke op-
taget med 10 procent på de videregående uddannelser i Kø-
benhavn, Aarhus, Odense og Aalborg. Det endte dog med en 
bred politisk aftale, hvor kravet blev lavet om til kun at være 
en målsætning om at sænke optaget i de store byer i 2030. 
Ydermere er målsætningen nu kun 5-10 procent.

Pharmadanmark har set med bekymring på udflytningen, 
fordi den risikerer at svække de stærke forskningsmiljøer in-
den for dansk life science. Et samlet og fokuseret forsknings-
miljø er en vigtig forudsætning for fagligheden. Udflytningen 
kan desuden mindske virksomhedernes mulighed for at re-
kruttere kvalificeret arbejdskraft, mener Pharmadanmark.

Å R S B E R E T N I N G  2 0 2 0 -2 1  <
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Nærfarmaceuten i 
sundhedsvæsenet
Regeringen har endnu ikke fremlagt sit bud på en kommende 
sundhedsaftale, men Pharmadanmark har en række ønsker. 
Først og fremmest bør farmaceuter inddrages mere, så de kan 
være med til at løfte kvaliteten i den medicinske behandling 
for polyfarmacipatienter, multisyge og den ældre medicinske 
patient. 

Såkaldte nærfarmaceuter kan skabe sammenhæng i pa-
tienters forløb på tværs af sektorer og behandling tættere på 
borgernes nærmiljø, mener Pharmadanmark

Farmaceuter bør også tænkes ind i de sundhedsklynger, 
som regeringen, Danske Regioner og KL vil etablere. Medicin 
er ofte en fast følgesvend for ældre og kronikere, hvilket kræ-
ver opmærksomhed. Farmaceuter kan som eksperter i læge-
midler være med til at garantere den bedste og mest sikre me-
dicinske behandling – også i sundhedsklyngerne.

Pharmadanmark havde lejlighed til at fortælle om sine tan-
ker, da repræsentanter fra foreningen mødtes med regions-
formand Stephanie Lose (V) efter sommerferien.

Et inkluderende 
arbejdsmarked

Som fagforening går Pharmadanmark ind for et mangfoldigt 
og inkluderende arbejdsmarked med plads til alle. Derfor del-
tog Pharmadanmark i optoget, da Copenhagen Pride kulmi-
nerede 21. august.

Faglig dygtighed har ikke én kønsidentitet eller én seksu-
el orientering. Inklusion bringer hele talentmassen i spil, lige-
som diversitet giver flere perspektiver på faglige spørgsmål. 
Det gavner ikke bare den enkelte medarbejder, men arbejds-
pladsen som helhed.

Foreningen markerede også sammen med andre akademi-
ske fagforeninger Kvindernes Internationale Kampdag 8. marts. 
Den foregik i år virtuelt hos hovedorganisation Akademiker-
ne, hvor der blev gjort status på ligestillingen i samfundet.

Ny aftale om ligestilling ved 
barsel
Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiver-
forening er blevet enige om en ny model for barsel. Den in-
debærer, at 11 ugers forældreorlov bliver øremærket til hver 
forælder. Det ses som et stort skridt fremad – både for lige-
stillingen mellem kønnene og for børnene. 

Pharmadanmark er glad for udsigten til en mere ligelig 
fordeling af barslen. Det er nødvendigt med reform og mere 
barsel til far/partner for at fremme kvinders ligestilling på ar-
bejdsmarkedet. Dertil vedvarende fokus på kulturændring, så 
mænd tager mere af barslen.

Pharmadanmark ser dog gerne – på linje med hovedorga-
nisationen Akademikerne – at forældre får ret til 14 ugers 
øremærket hver.

Fælles nordisk erklæring om 
ePI

Pharmadanmarks og foreningens faglige søsterorganisatio-
ner i Finland, Norge, Island og Sverige  anbefaler i en fælles 
erklæring at arbejde for brug af Electronic Package Informa-
tion (ePI) for lægemidler – og gerne at fungere som forsøg-
slande for implementeringen.

I dag er informationen om lægemidlerne normalt inklude-
ret i pakningerne i trykt form, men foreningerne mener, at en 
gradvis og kontrolleret overgang fra papir til information i 
elektronisk form (ePI) vil være en fordel for den generelle pa-
tientsikkerhed – og vil potentielt kunne føre til mindre me-
dicinspild.

Erklæringen er udformet i regi af Nordisk Farmaceut Uni-
on (NFU).
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Pharmadanmark på  
de indre linjer 

Pharmadanmark skal være den samlende fagforening for landets life science-

specialister – det kræver en både smidig og solid organisation. Netop det er der i 

det forløbne år truffet afgørende beslutninger for at sikre.

Med vigtige vedtægtsændringer og medlemsstrategi er der trukket klare linjer 

op for, hvad Pharmadanmark skal være for medlemmerne, og hvordan målene 

nås. Med samarbejdet med Dyrlægeforeningen og det nye fælles sekretariat er 

der skabt de bedste rammer for foreningens udvikling fremover.
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Endelig RP med fysisk 
fremmøde

Deltagerne på repræsentantskabsmødet (RP) 7. november 
sidste år blev opfordret til at deltage online på grund af CO-
VID-19, og mødet blev også kun afholdt med en begrænset 
dagsorden. Til gengæld var der lagt op til en spændende de-
bat om fremtidens Pharmadanmark på et ekstraordinært RP i 
januar. Det lod sig imidlertid på grund af udviklingen i CO-
VID-19 ikke gøre, og også en dato i marts måtte opgives.

Men endelig 8. maj kunne Pharmadanmark afholde eks-
traordinært repræsentantskabsmøde med ny politisk strategi 
og en lang række vedtægtsændringer på dagsordenen. 

To tunge aktører lagde vejen forbi digitalt, nemlig Brian 
Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv, og Claus Jensen, 
forbundsformand i Dansk Metal. De gav i to virtuelle oplæg 
inspiration til dagens debatter.

Orden i penalhuset
Pharmadanmarks medlemmer vedtog i en urafstemning de 
vedtægtsændringer, som blev behandlet på repræsentant-
skabsmødet.
De omfattede:
• Repræsentantskabsmøder afholdes hvert andet år, og der 

gives mulighed for at afholde det virtuelt
• Formandsperioden udvides, så formanden kan fungere i alt 

i otte år
• Et formandskab på tre, som udgør et forretningsudvalg
• Deltagelse af førstesuppleanter og sektionsformænd i Ho-

vedbestyrelsesmøder 

Et forslag om at tillade professionsbachelorer som medlem-
mer gik som det eneste ikke igennem. Et flertal stemte fak-
tisk ja, men ikke helt nok til, at forslaget kunne gå videre til 
anden afstemning.

Hovedbestyrelsen har efterfølgende justeret forslaget, så 
det alene omfatter professionsbachelorer i life science-indu-
strien. Dette forslag diskuteres på RP 6. november.

Ønsket om at åbne for professionsbachelorer skyldes, at et 
bredere optag af relevante medlemmer inden for life scien-
ce-industrien kan give foreningen mere tyngde og robusthed. 

Hele Hovedbestyrelsen på 
valg
Vedtægtsændringerne, som Pharmadanmarks medlemmer 
vedtog, betyder, at hele HB skal på valg. 

Efter fristen for indsendelse af stillerlister udløb 23.  no-
vember stod det klart, at der skal være kampvalg i Privat sek-
tionen og i Stat sektionen.

For de resterende sektioner er følgende kandidater valgt 
til Hovedbestyrelsen:
Apotek: Janne Baaring
Regioner og Kommuner: Peter Thøgersen, ordinært medlem 
samt Asal Basiri, suppleant
Studerende: Kristoffer Fisker

Resultatet af valget foreligger 15. oktober. 

Samarbejde med Den Danske 
Dyrlægeforening

Pharmadanmark og Dyrlægeforeningen etablerede 1. sep-
tember et fælles sekretariat i nyindrettede lokaler i Codanhus 
på Frederiksberg. Samarbejdet indebærer, at hver forening 
bevarer sin egen selvstændige identitet og politiske ledelse.

De to foreninger er et rigtig godt match for hinanden, da 
de har meget til fælles. Begge vægter nærhed og tilgænge-
lighed i forhold til medlemmerne meget højt, og de tror på 
værdien af et fagligt fællesskab.

Medlemmerne er også kendetegnet ved dyb faglighed. 
Hver på deres egen måde arbejder de for sundhed og for bed-
re behandlinger – hvad enten det så er for mennesker eller 
dyr.

De to foreningers medlemmer har også sammenfaldende 
interesser med hensyn til at være del af en hastig teknologisk 
udvikling. For det nye sekretariat bliver det en væsentlig op-
gave at levere tilbud, som sikrer, at foreningernes medlem-
mer er stærkt placeret på fremtidens arbejdsmarked.

På sigt skal medlemmerne gerne kunne mærke, at Phar-
madanmarks tilbud og arrangementer bliver endnu bedre og 
endnu mere relevante, fordi ressourcerne bliver brugt mere 
fokuseret.

>  Å R S B E R E T N I N G  2 0 2 0 -2 1



 Pharma 8 / 2021 41

Nye sektioner – nye formænd
Pharmadanmarks medlemmer stemte for en  vedtægtsæn-
dring om at nedlægge kredsene og om at oprette to nye sek-
tioner. Foreningen består derfor nu af seks sektioner: Privat, 
Stat, Regioner og Kommuner, Apotek, Studerende og Pensi-
onister. 

Baggrunden er, at kredsene Stat og Hospital allerede i 
praksis fungerede som sektioner – og derfor burde benæv-
nes sådan. Apotekskredsene var derimod nogle steder blevet 
for små, og formaliteter drænede dem for tid og energi. Der-
for er de nu samlet i én sektion.
Formændene for de nye sektioner er:
• Janne Baaring Jensen (Pharmadanmark – Apotek)
• Claus Hansen (Pharmadanmark– Stat)
• Louise Winnecke Jensen (Regioner/Kommuner)

Også i de studerendes sektion er der sket ændringer i top-
pen.

Kristoffer B. Fisker, Aalborg Universitet, er blevet konsti-
tueret som formand. Han afløser Merve Köycü fra Syddansk 
Universitet.

Sanne Tofte Rasmussen er fortsat formand for Pharma-
danmarks største sektion – Privat Sektionen

For alle sektioner gælder det, at de i højere grad end tid-
ligere skal beskæftige sig med fagpolitiske emner – fremfor 
primært at arrangere medlemsarrangementer.  Derfor mødtes 
Pharmadanmarks sektioner og hovedbestyrelse i september, 
hvor dagsordenen var professionelle oplæg om mødeledelse 
og præsentationsteknik.

Udvidet formandskab er 
tiltrådt

Pharmadanmarks formandskab er blevet udvidet til tre (en 
formand og to næstformænd), som udgør et forretningsud-
valg. Det giver en mere robust politisk ledelse, hvis forman-
den har forfald, men det giver også flere kompetencer i for-
mandskabet.

Den 1. september trådte Stine Mogensen ind i formand-
skabet, hvor hun sidder sammen med Rikke Løvig Simonsen 
og Dorte Clausen. 

Studiestart på life science-
uddannelser
Pharmadanmark kunne i år være til stede på flere life scien-
ce-uddannelser – sidste år var det stort set umuligt på grund 
af COVID-restriktioner. Dermed kunne repræsentanter fra 
foreningen fortælle om fordelene ved medlemskab. Der er 
desværre stadig flere studier, hvor fagforeninger lukkes ude, 
fordi nogle fagforeninger har været for aggressive i deres mar-
kedsføring over for de studerende. Den manglende afgang 
til de studerende kan gøre det sværere at opnå de samme 
optagelsestal i foreningen som tidligere. 

Pharmadanmark peger på 
grønne investeringer

Mange af Pharmadanmarks medlemmer har pensionsordning 
gennem PFA. De anbefales nu at vælge ’PFA Klima Plus’ som 
en del af pensionsordningen. PFA Klima Plus har ekstra kli-
makrav til investeringerne.

Anbefalingen skyldes, at Pharmadanmark gerne vil give 
medlemmerne mulighed for både at spare op til deres pensi-
on og at understøtte den grønne omstilling med deres pen-
sionsopsparing. 

Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen er i øv-
rigt blevet formand for PFA’s kunderåd, som består af cirka 
80 ledende beslutningstagere fra pensionsselskabets største 
virksomheds- og organisationskunder.

Å R S B E R E T N I N G  2 0 2 0 -2 1  <
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Pharmaforsikring opløses
Efter anden ekstraordinære generalforsamling i Pharmaforsik-
ring blev det besluttet at opløse foreningen. Det skyldes, at 
det igennem de seneste år er blevet drøftet, hvordan Phar-
maforsikring fortsat kan levere gode forsikringsprodukter og 
bedre service til Pharmadanmarks medlemmer og apotekerne.

Erkendelsen er, at konstruktionen med en fælles forening 
har gjort dette mål vanskeligere. Derfor gavner det medlem-
merne bedst, at foreningen opløses. 

Pharmadanmarks forsikringstilbud til medlemmerne vil i 
den forbindelse blive gentænkt. 

Arrangementsudvalg 
etableret

Pharmadanmark har etableret et arrangementsudvalg bestå-
ende af frivillige medlemmer, som skal skabe arrangementer 
for medlemmer på tværs af landet. Det skal frigøre tid i sek-
tionerne til at diskutere mere politik.

Udvalget er kommet godt fra start og har afholdt de før-
ste arrangementer. Det vil tilbyde både faglige arrangemen-
ter, men også arrangementer af social karakter – det har vist 
sig under COVID-19, at der er stor interesse for netop sociale 
arrangementer.

Udvalget lægger vægt på, at man altid kan overvære ar-
rangementerne virtuelt. Der er stor værdi i at mødes og hilse 
på andre medlemmer og netværke, men hvis alternativet er, 
at medlemmer fravælger at deltage, så er det selvfølgelig så 
langt at foretrække, at de er på hjemmefra.

Hovedmøder i 
Pharmadanmark

Hovedmøderne i kredse og sektioner måtte igen gøres til vir-
tuelle begivenheder, og fremmødet var flot. På dagsordenen 
var blandt andet ny politisk strategi, OK21 og vedtægtsæn-
dringer.

Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen deltog i 
samtlige møder og gav en politisk orientering.

Som noget nyt i år sendte Pharmadanmarks sektionsfor-
mænd videoer fra de enkelte hovedmøder om mødets væsent-
ligste dagsordener, debatter og input. 

Hovedmøderne er en meget vigtig del af det foreningspo-
litiske og medlemsdemokratiet i Pharmadanmark. De giver alle 
medlemmer mulighed for at møde fagforeningens politiske le-
delse og drøfte aktuelle emner.

>  Å R S B E R E T N I N G  2 0 2 0 -2 1
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Pharmadanmarks medier

Pharmadanmarks hjemmeside har fået en markant opdate-
ring, så den er mere intuitiv og lettere at betjene. Ydermere 
er den blevet mere enkel, visuel og moderne i udtrykket. Alt 
sammen for skabe en større brugervenlighed.

Fagbladet Pharma har startet flere artikelserier, som lig-
ger i forlængelse af foreningens politiske prioriteter:

Det gode arbejdsmiljø og psykiatriens faglige ansigter om 
life science-specialisters bidrag til det psykiatriske område.

Der arbejdes fortsat målrettet med at øge synergien mel-
lem foreningens forskellige medier: Eksempelvis taler den re-
designede hjemmeside og foreningens sociale medier nu mere 
sammen, ligesom de nu afspejler Pharmadanmarks politiske 
organisering. Den fælles visuelle identitet afspejler samtidig 
Pharmadanmarks faglige fællesskab. 

Tilslutningen er fortsat stigende til Pharmadanmarks so-
ciale medier:

 Facebook: 5.300 følgere, LinkedIn: 9.530 følgere og Twit-
ter: 1.430 følgere

Nyhedsbrevet Fredag Formiddag har passeret 9.300 abon-
nenter. Åbningsraten (OR) er 40,5 procent, hvilket er en høj 
rate. 

Nyhedsbrevet til de studerende sendes ud til 2.500 og har 
en åbningsrate på 45.

I tråd med Pharmadanmarks vision om at være en moder-
ne og digital fagforening har Pharmadanmark også udgivet 
flere podcast til de studerende medlemmer om emner som 
overgangen fra studie til arbejdsliv og work-life-balance på 
studiet. 

Pharmadanmark i pressen
Pharmadanmark har markeret sig med en række debatindlæg 
i medierne – flere af indlæggene er skrevet sammen med an-
dre aktører, for eksempel Lægemiddelindustriforeningen og 
Dansk Erhverv.

Emnerne har omfattet:
Prioriter sundhedsforskningen, styrk Lægemiddelstyrel-

sens rolle i kliniske forsøg, fokuser på uddannelse og efter-
uddannelse i life science-industrien, studerendes mistrivsel  
under coronanedlukningen og faglighed i medicinsamtaler.

Rikke Løvig Simonsen har også blandt andet optrådt i 
Medwatch om både sexime i life science-branchen og om 
virksomheders ønske om vaccinetvang over for ansatte.
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Pharma  
no. 8 
Pharma No. 8 contains 

Pharmadanmark’s 

annual report, which 

provides an overview of 

the most important 

events in life science the 

past year. The magazine 

also continues the series 

on pharmacists in the 

local healthcare system. 

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

Editorial from the chairman 
The health service is facing major challenges with an increasing number of elderly, multi-sick and chron-
ic patients. At the same time, several health professional tasks are being moved away from the hospi-
tals to the municipalities. That creates a need for a comprehensive political agreement on how the 
healthcare system should be organized in the future.

The government, together with the regions and municipalities, have made an agreement to estab-
lish 21 health clusters. But the handling of COVID-19 has delayed the government’s bid for an actual 
health care reform. With COVID-19 under control, that will hopefully happen soon.

Pharmadanmark has naturally thought carefully about how our members’ competencies can be 
brought even more into play in the future – for the benefit of the patients.

Medicines safety should certainly be a focus area in the health care reform – how can treatment 
with medicines be improved and made safer?

Medicine plays a major role in the lives of many Danes, and we believe that pharmacists close to 
patients can help to create the necessary coherence in the treatment – across sectors and specialties. 
By involving pharmacists in the daily contact with the users of medicines in municipalities and regions, 
it will be possible to avoid readmissions, reduce medicine waste and strengthen patient safety. Specif-
ically, they must be involved to a greater extent than today in the monitoring of patients’ medication, 
make medication reviews and be in dialogue with medication users and their therapists.

Annual Report 2020-2021
It is possible to cultivate the professional and social community in Pharmadanmark despite COVID-19 
restrictions and lockdowns.

This is the conclusion of Pharmadanmark’s annual report for 2020-2021.
COVID-19 will surely be the springboard to a more digital Pharmadanmark – exemplified by the as-

sociation’s very popular COVID-19 Life Science Hot Spot events this spring. 
The level of service to members was also maintained, including legal assistance and career guid-

ance.
COVID-19 has also not in any way slowed down Pharmadanmark’s development as an organization. 

There have been made crucial changes that will define the union’s activities for many years to come:
• A collaboration with the Danish Veterinary Association on a joint secretariat.
• Amendments to the articles of association so that there is now a structure that makes sense.
• New political strategy with clear benchmarks for Pharmadanmark’s advocacy.
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Pharmacist builds bridges 
between sectors and 
creates coherence in the 
treatment of the elderly

Pharmacist Birgitte Lund works in home care, where she 
plays a key role in the management of 840 elderly citizens’ 
medicine. 

“The core of my work is to ensure that citizens receive 
the right medicine. But proper medication management in 
the home is an interdisciplinary task that I solve together 
with my colleagues in home care such as nurses and sosu 
assistants who have the closest contact with the citizens in 
their own home,” says Birgitte Lund.

In Denmark, 750,000 people use more than five drugs a 
day. This corresponds to 13 per cent of the population. For 
people over the age of 75, 54 per cent. 

Joint Nordic recommendation on 
Electronic Package Information

The Nordic Pharmaceutical Union (NFU) recommends Nordic coun-
tries to work on Electronic Package Information (ePI) for medicines. 
It is NFU’s understanding that gradual and controlled transformation 
from paper to electronic form will be beneficial for the general patient 
safety and medicine shortages, and potentially lead to a reduction in 
medicine waste.

Electronic Package Information includes the Summary of Product 
Characteristics (SmPC) and the labelling and Package Leaflet (PL). 
The Package Leaflet is for patients/consumers and normally included 
as a printed copy in the medicines package.
Why ePI has a positive effect on patient safety:
• The information on the ePI can be updated continuously and rap-

idly in accordance with the latest authorized information available 
for the specific product. This would give both patients/consumers 
and healthcare professionals reliable and updated information and 
the latest information of benefits and risks of medicine.

• The information on the ePI can be made more accessible for disa-
bled people; for visually impaired people, the texts can be present-
ed with larger fonts, for blind people or people with dyslexia, spo-
ken content can be made available.

• It will be easier to integrate with upcoming electronic systems where 
healthcare professionals retrieve information.

Why ePI has a positive effect on medicine shortage:
• Medicine packages or parts thereof can be shared by several coun-

tries, the most common version being the Nordic package.
• Studies show that one of the main reasons for medicine shortages 

is that the considered markets for distribution of medicine are too 
small; ePI will make it possible to reach a larger market of medicine 
in the Nordics.

It must be stated that the transformation from paper to ePI needs to 
be gradual. Not all elderly patients are confident with electronic pack-
age information why it should be a requirement that pharmacies of-
fer to hand out package leaflets in printed form to patients that are 
not confident with the electronic format. When handing out the print-
ed form, the patient will also be able to get it in a readable font.

The Nordic Pharmaceutical Union recommends that legislative 
work for ePI is continued. As more and more pharmaceuticals have 
central marketing authorization, the work would need to be contin-
ued at EU level and the Nordic countries should endorse this. The Eu-
ropean Medicine Agency has already started the work on ePI and there 
is a clear need to continue this work. European countries have differ-
ent starting points for using ePI, but it is the Nordic Pharmaceutical 
Union’s understanding that the Nordic countries could act as testing 
ground for ePI.



46 Pharma 8 / 2021

Kort nyt

Nyt nationalt 
partnerskab for 
sundhedsdata
Dansk sundhedsdata skal anvendes 
bedre i forskning, innovation og kva-
litetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det 
var målet med det nye nationale part-
nerskab for sundhedsdata, som Er-
hvervsministeriet og Sundhedsministe-
riet etablerede i april. 30. august tog 
partnerskabet fat på arbejdet. 

Partnerskabet skal være et forum 
for udveksling af viden og erfaringer 
om brug af sundhedsdata, og det skal 
rådgive de centrale myndigheder på 
området om behov, udfordringer og 
mulige initiativer, der kan understøtte 
bedre brug af sundhedsdata og med 
fokus på at respektere borgeres ret til 
fortrolighed og databeskyttelse. 

Partnerskabet består af dataansvar-
lige myndigheder på sundhedsområ-
det, regioner, kommuner, universiteter, 
sundhedsfaglige organisationer, pa-
tientforeninger og life science-indu-
strien.

Forskere på jagt efter forsvundne muskler

Mange kræftpatienter mister muskelmasse når de bliver syge, og det forringer deres overle-
velseschancer. Noget kan skyldes manglende appetit, og at man ikke motionerer, som man 
plejer. Men det er ikke hele forklaringen, og lægerne ved ikke, hvorfor så mange patienter 
med kræft oplever tab af muskelmasse og styrke. Nu vil et forskerhold med støtte fra Kræf-
tens Bekæmpelse finde svaret på, hvad der sker i kroppen hos kræftpatienter, som får musk-
lerne til at forsvinde.

”Der er en sammenhæng mellem tab af muskelmasse, og hvor godt man som kræftpatient 
kan tåle behandlingen, både i forhold til hvor mange bivirkninger man risikerer, og hvor me-
get behandling man kan tåle. Der er også en sammenhæng mellem mængden af muskelmas-
se, og hvor god livskvalitet kræftpatienter har og faktisk også, hvor god sandsynlighed man 
har for at overleve sygdommen,” siger lektor Lykke Sylow fra Københavns Universitet, som 
står i spidsen for studiet. 

Kræftpatienterne, der deltager i forsøget, får, inden deres behandling starter, målt muskel-
massen gennem CT-scanninger, de får målt muskelstyrke, og de får taget prøver af muskler, 
blod og fedt, som bliver grundigt analyseret. Her ser forskerne efter en række markører, som 
har betydning for stofskiftet og for balancen mellem de processer, der fremmer nedbrydnin-
gen af muskelmasse og dem, der fremmer opbygningen af muskelmasse. En af de faktorer, 
som forskerne er særligt nysgerrige på, er insulin. 

”Insulin regulerer sukkeroptaget i vores celler, men det har også betydning for opbygningen 
af muskelmasse. Fra dyreforsøg ved vi, at kræft godt kan føre til, at kroppen bliver modstands-
dygtig over for insulin – ligesom man ser det ved sukkersyge. Det kan måske have en uheldig 
betydning for balancen mellem nedbrydning og opbygning af muskelmasse”, siger Lykke Sy-
low. 

Undervejs i behandlingen får nogle patienter desuden et skånsomt træningsprogram. Når 
behandlingen er slut, bliver deltagerne undersøgt endnu engang – og ved at sammenligne 
målingerne før og efter behandlingen håber forskerne at komme på sporet af, hvilke faktorer 
i kroppen der har betydning for, om patienterne mister muskelmasse, og af om motion kan 
bremse tabet. 

I undersøgelserne af musklerne vil forskerne blandt andet også se på mitochondrierne. Det 
er små organeller, der ligger inde i vores celler, og som omdanner den mad, vi spiser til ener-
gi, som cellerne har brug for for at leve. Forskning har vist at mitochondrierne bliver stimule-
ret af træning, og i undersøgelsen vil forskerne se på, hvordan mitocondrierne bliver påvirket 
både generelt ved kræft og hos de kræftpatienter, der træner under deres behandling.

25. plads til 
farmaceuter på 
indkomstliste
Tænketanken CEPOS har i en ny opgø-
relse set på, hvilken indkomst man kan 
vente, når man kommer i job. 190 lan-
ge, videregående uddannelser indgår i 
opgørelsen.

Kandidater i farmaci er nummer 25 
på listen og har efter tre år en indkomst 
på 555.300 kroner.

Øverst på listen ligger aktuaruddan-
nelsen, altså forsikringsmatematik, hvor 
den gennemsnitlige indkomst når op 
på cirka 751.000 kroner før skat årligt 
for folk med tilsvarende erfaring.
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Arrangementer

Pharma vil have 
dine debat indlæg
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

ARRANGEMENTER

Yngre forskere - Vil du gerne til udlandet 
under din ph.d.?
27. oktober 16.30 – 18.30
Tre oplægsholdere vil fortælle om deres proces 
med at komme til og være i udlandet med deres 
ph.d.-forskning. De vil fortælle om, hvad de 
synes, der virkede, hvad de gerne ville have vidst 
inden og give tips til, hvad man skal være 
opmærksom på, inden man pakker taskerne for 
at tage af sted.
Vi vil høre oplæg fra to som arbejdede i laborato-
rie i henholdsvis USA og Frankrig og fra én som 
lavede ’dry science’ i USA. Oplæggene vil være 
både på dansk og engelsk.
Mødet afholdes i Codanhus.

Repræsentantskabsmøde 2021
6. november 10.00 – 20.00
Pharmadanmark indkalder til ordinært repræsen-
tantskabsmøde i Codanhus. Det vil være muligt 
at deltage virtuelt og alle foreningens medlem-
mer er velkomne til at deltage i mødet. 
Der er pladsbegrænsning på 130 personer i det 
fysiske møde. Medlemmer af repræsentantskabet 
har fortrinsret, såfremt der er mere end 130 til-
meldte. Alle kan deltage virtuelt i mødet.
Program
10.00 – 17.00 Møde (inkl. frokostpause)
17.00 – 17.30 Drinks
17.30 – 20.00 Middag

Pharmadanmarks Ledernetværk
8. november 17.00 – 19.30. 
Kick-off møde 
Pharmadanmark tilbyder i efteråret et ledernet-
værk, hvor medlemmer i et fortroligt rum kan 
mødes og netværke om ledelse eller lyst-til-le-
delse. 

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 på at etablere ét eller flere 
netværk for personaleledere.

Første netværksmøde holdes i Pharmadanmarks 
nye lokaler i Codanhus.

Seniornetværket-Sjælland
10. november 14.00 – 17.00
Frokost klokken 14 og foredrag klokken 15. 
Lektor Ph.D. Lars Kamp Nielsen fortæller om 
vandproblemer og forureninger herhjemme og i 
de varme lande – et meget aktuelt og seriøst 
problem.
Tilmelding: SMS eller tlf 2683 1923.   

Seniornetværket-Sjælland
8. december klokken 14.00 – 17.00
Frokost klokken 14 og foredrag kl. 15, hvor 
Lektor ph.d. Per Mølgaard fortæller om cannabis 
– hamp og hash i natur- og kulturhistorisk belys-
ning.
Tilmelding: SMS eller tlf 2683 1923.
Mødet afholdes i Pharmadanmark, Codan huset, 
Gammel Kongevej 60, Frederiksberg 1850.

Arrangementer for studerende
Pharmadanmark tilbyder i efteråret en række 
arrangementer for studerende på life science-ud-
dannelser, blandt andet om brug af LinkedIn og 
Excel – og om studiejob. Det er arrangementer, 
som skal få dig godt igennem dit studie og sætte 
din karriere inden for life science på det rette 
spor – lige fra start.
Tjek Pharmadanmarks hjemmeside for informati-
on om arrangementerne:
www.pharmdanmark.dk

Introduktion til GMP – e-kursus for 
nyuddannede on demand 
GMP er forkortelsen for Good Manufacturing 
Practice og betyder god fremstillingspraksis. 
Indsigt i GMP er et must i rigtig mange jobs i life 
science-branchen, fordi tilladelse til at fremstille 
lægemidler forudsætter, at en virksomhed hånd-
terer lægemidler i overensstemmelse med GMP-
reglerne.
Målgruppen for kurset er nyuddannede medlem-
mer af Pharmadanmark uden forudgående kend-
skab til GMP, men med en interesse for at gøre 
karriere i lægemiddelproduktion eller kvali-
tet. Medlemmer med erfaring er velkomne til at 
deltage og bruge kurset til at genopfriske deres 
viden om GMP.
E-kurset er en introduktion til GMP, de gælden-
de regler og de principper, der føres ud i praksis i 
fremstillingen af lægemidler. Formålet med kur-
set er, at du får et tilstrækkeligt indblik i GMP til, 
at du kan forstå stillingsopslagene relateret 
til produktion, kvalitetssikring (QA) eller kvali-
tetskontrol (QC) og dermed hjælpe dig til at skri-
ve en bedre, mere målrettet ansøgning. 
Du kan også sætte GMP-kurset på CV’et for 
at understrege din interesse for lægemiddelfrem-
stilling og kvalitet, men du bliver ikke ekspert i 
GMP af at gennemføre kurset, og du får ikke et 
certifikat.

Pharmadanmark tilbyder også en introduktion 
til GCP – et e-kursus for nyuddannede on 
demand
GCP er forkortelsen for Good Clinical Practice, og 
indsigt i GCP er et must i rigtig mange jobs life 
science branchen, fordi al klinisk udvikling, der 
involverer afprøvning af lægemidler på mennesker, 
skal ske i overensstemmelse med GCPreglerne.

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.
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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
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