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COVID-19 er desværre ikke et afsluttet kapitel endnu, 
men trods bekymrende smittetal er vi dog trods alt der, 
hvor mange ting i samfundet ser meget mere normale 

ud end sidste år og i foråret.
Det gælder også for Pharmadanmark, hvor vi i sidste må-

ned kunne afholde det ordinære repræsentantskabsmøde (RP) 
– for første gang i vores nye domicil. Og endda runde den for-
eningspolitiske arbejdsdag af med noget, mange af os har 
savnet: Socialt samvær over en god middag. Der var noget at 
samle op på.

På mødet havde jeg den store glæde og ære at blive gen-
valgt til formand – min sidste valgperiode. Jeg takker for til-
liden og glæder mig til at  fortsætte arbejdet med at gøre os 

til den foretrukne og mest specialiserede fagforening inden for life science. Vi er i en stærk position til at 
kunne indfri ambitionerne, blandt andet har vi nu helt styr på de organisatoriske rammer. 

Pharmadanmark er et andet sted end for bare få år siden. Det skal foreningens vedtægter selvfølge-
lig afspejle, og det bekræftede et stort flertal af medlemmerne i urafstemningen før sommerferien. Der-
for har vi fået to nye sektioner – sammen med vores andre sektioner har de taget arbejdshandskerne på. 
Vi har også fået et styrket formandskab.

Alt dette gør os stærkere som organisation.
Det samme gør samarbejdet med Den Danske Dyrlægeforening om det nye fælles sekretariat. Vi har 

fået faciliteter, som understøtter en moderne fagforening.
Med vores nye politiske strategi er vi også enige om, hvilke politiske dagsordener vi vil sætte kræfter bag 

at påvirke. Som et eksempel på vores engagement i omverdenen inviterede vi efter RP en række eksterne 
aktører til en spændende sundhedspolitisk paneldebat. Debatten var et indspark i kommunal- og regional-
valget, og vi drøftede, hvordan der kan skabes mere sammenhæng og nærhed i patienternes medicinske 
behandling – det er der i den grad brug for. Her har vi jo som faggrupper en masse at byde ind med.

Debatten gav alle os i hovedbestyrelsen yderligere inspiration til to af de sundhedspolitiske dagsor-
dener, som utvivlsomt kommer til at fylde meget i 2022: Sundhedsreform for det nære og sammenhæn-
gende sundhedsvæsen og 10 års psykiatriplan.

Som noget nyt havde man på RP og paneldebatten også mulighed for at deltage virtuelt – det er en 
af de positive læringer af COVID-19, at virtuel deltagelse kan give flere medlemmer mulighed for at del-
tage i arrangementer og det politiske liv.

Læringen omfatter også den måde, vi afholder faglige arrangementer og netværksmøder på. Vi har 
opdaget værdien af online og on demand tilbud – og jeg er glad for, at vores nye arrangementsudvalg 
har som ambition, at dets arrangementer skal kunne tilgås virtuelt.

Jeg tror, at I vil opleve et mere digitalt Pharmadanmark fremover. Et supplement til det, foreningen 
gør så godt i den fysiske verden.

Ser man på to af foreningens klassiske kerneydelser, juridisk assistance og karrierevejledning, gør for-
eningen det rigtig godt.

Vores jurister har således håndteret 3.716 henvendelser fra oktober 2020 til oktober 2021. Karriere-
vejledningen 728. Markante stigninger i forhold til tidligere år. Det er dejligt, at flere og flere medlem-
mer bruger os – det er derfor, vi er her. 

Et af de vigtige mål for Pharmadanmark er konstant at holde vores tilbud relevante – det vil også være 
i fokus i 2022.
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Formand Rikke Løvig Simonsen gjorde i sin formands-
beretning på repræsentantskabsmødet status over et 
år, hvor Pharmadanmark har fremtidssikret foreningen 

og sat høje mål.
”Vi har truffet nogle meget væsentlige beslutninger, som 

skal gøre os til den foretrukne og mest specialiserede fagfor-
ening på life science-området. Og vi har sat klare pejlemær-
ker for, hvilke politiske dagsordener vi vil påvirke,” sagde hun 
til de omkring 50 deltagende repræsentanter fra foreningens 
sektioner.

En af beslutningerne er samarbejdet med Den Danske 
Dyrlægeforening og det nye fælles sekretariat i Codanhus. 
Det giver langt bedre muligheder for at afholde faglige og 
sociale arrangementer. Men nok så vigtigt giver det et mere 
solidt Pharmadanmark, som kan fokusere ressourcerne, og 
på den måde blandt andet forbedre medlemsservicen.

”Jeg tror meget på, at der er en fremtid for højt speciali-
serede foreninger, hvor man kan gøre hinanden bedre både 
politisk og fagligt, hvis man forstår at arbejde sammen og 
samle kræfterne. Og forhåbentlig også lære hinanden no-
get. Det er samarbejdet mellem os og Dyrlægeforeningen et 
fint eksempel på – og jeg tror faktisk, at andre mindre fag-
foreninger henad vejen vil følge i vores fodspor,” sagde hun.

De to foreninger flyttede sammen 1. september, så den 
fælles rejse er først lige begyndt.

”Men allerede nu mærker jeg, at vores analyse bag sam-
arbejdet er rigtig: De to foreninger har meget til fælles. Vi 
vægter nærhed og tilgængelighed til medlemmerne meget 
højt, og vi tror på værdien af et fagligt fællesskab. Begge 
foreninger rådgiver og servicerer en branche og fagområder 
i rivende vækst. Vi er med andre ord et rigtig godt match for 
hinanden.”

Implementering af medlemsstrategi
Medlemsstrategien fik også nogle ord med på vejen fra Rik-
ke Løvig Simonsen. Den arbejder både bestyrelsen og sekre-
tariatet indgående med at implementere.

”Et af de områder, vi har arbejdet meget med, er vores 
faglige tilbud til medlemmerne. Vi har haft faglige netværk 
i Pharmadanmark altid, men vi kan se, at der er brug for no-
get mere. Såvel nogle mere tværgående faglige spor, men 
også højaktuelle faglige arrangementer. Det så vi ved vores 
'COVID-19-hot spots' i foråret, hvor rigtig mange deltog – 
og endda mange som ikke tidligere har deltaget i vores ar-
rangementer,” forklarede hun og tilføjede:

”Det har lært os, at vores medlemmer rigtig gerne vil del-
tage i forskellige arrangementer, men at vi skal tilbyde for-
skellige måder at tilgå faglig viden på. Derfor ruller vi nye 
måder at lave faglige arrangementer ud, så flere medlemmer 
har lyst til at deltage.”

>  R P 2 1

RP2021:

Efter et COVID-19-ramt repræsentantskabsmøde (RP) i 2020 og et ekstraordinært RP i maj kunne 

Pharmadanmark 6. november afholde foreningens ordinære RP – med fysisk fremøde og med en 

dagsorden som så fremad mod de høje mål, foreningen har sat sig.  

Af Christian K. Thorsted  / Foto Camilla Schiøler

En fremtid for  
højt specialiserede 
fagforeninger
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Politiske mærkesager
Rikke Løvig Simonsen lagde i sin beretning stor vægt på den 
politiske strategi, som repræsentanterne nikkede til i maj. 
Den definerer, hvor Pharmadanmark ønsker at sætte sit fin-
geraftryk politisk. Pharmadanmark er naturligvis meget op-
taget af den sundhedsreform, som er på vej.

”Det er helt afgørende, at en reform konkret forholder sig 
til danskernes medicinske behandling. Det er og bliver et pa-
radoks, at mange af jer her i salen gør jeres yderste for at ud-
vikle og producere bedre og mere sikre lægemidler. Men at 
disse lægemidler bagefter i al for høj grad blot slippes fri – 
uden samme fokus på sikkerhed og hensigtsmæssig brug.”

Pharmadanmark har i forbindelse med regions- og kom-
munalvalgene fået produceret videoer, der fortæller, hvor-
dan farmaceuter kan skabe værdi for patienter og samfund 
i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. De er 
blandt andet blevet delt på Twitter og på den måde blevet 
set af en lang række aktører inden for sundhedspolitik.

Et andet politisk nedslagspunkt for foreningen er arbejds-
kraft – herunder uddannelse og kompetenceudvikling til life 
science-branchens medarbejdere. 

”Som fagforening kan vi naturligvis være glade for, at vo-
res medlemmer er eftertragtede – det afspejler sig også po-
sitivt i deres løn- og ansættelsesvilkår. Men på den lange 
bane er det et kæmpe problem, hvis industrien ikke kan få 
den nødvendige arbejdskraft. Vi risikerer, at job og vækst 
lægges i udlandet,” sagde hun.

Derfor ser Pharmadanmark det som en stor sejr, at højt-
udannet arbejdskraft indgår som en tydelig del af den life 
science-strategi, som et flertal i folketinget vedtog tidligere 
i år. 

”Life science-strategien viser, at det kan lade sig gøre for 
os at påvirke væsentlige politiske dagsordener. Det kræver 
vedholdenhed, og det kræver en konstruktiv og løsnings-
orienteret tilgang. Men det er indsatsen værd.”

Andre vil samarbejde med os
Medicinspild er også fortsat et væsentligt politikområde. 
Pharmadanmark vil stoppe medicinspild, fordi det vil være 
til gavn for borgere, miljøet og samfundet. Derfor etablere-
de foreningen i 2019 Alliancen Stop Medicinspild sammen 
med Gigtforeningen, Lægeforeningen og Ældre Sagen. For 
nyligt blev partnerkredsen udvidet med Apotekerforeningen.

”Vores fokus på medicinspild påkalder sig opmærksom-
hed hos andre aktører – også hos nogle vi ellers ikke umid-
delbart ville have relationer med. Medicinspild har på den 
måde også et stærkt relationsskabende element. Det kan vi 
bruge i mange andre sammenhænge end i det konkrete om 
medicinspild. Jeg har altid gerne villet, at Pharmadanmark 
er en forening, som andre vil samarbejde med og lytte til. 
Det er dér, vi er ved at være nu. Den position skal vi udbyg-
ge yderligere og bide os fast i.”

>  R P 2 1
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Formandsvalg: To år mere

Rikke Løvig Simonsen blev på RP genvalgt som formand. Da man maksimalt kan sidde otte år som for-
mand, bliver det hendes sidste periode.

”Vi har en lang historik, men det hjælper ikke at se bagud. Vi skal se frem. Fremtiden kommer. Det 
ved vi alle. Men alt for mange beslutninger i verden bliver taget, fordi nogen er ’nødt til det’. Pharma-
danmark skal tage de rigtige beslutninger, før vi er nødt til det. Mens der er tid til at tænke os rigtig godt 
om. Som eksempelvis kontorfælleskabet med dyrlægerne. 

Vi skal hele tiden huske at opbygge netværk til politikere, før der er en brændende platform. Så de 
gider tale med os, når vi har brug for det. 

Vi skal sikre, at vores medlemmer er klædt på til at få jobs – før der er lavkonjunktur. 
Jeg synes, vi er langt. Men det er det fremtidsfokus, jeg vil arbejde for, at vi får endnu mere af,” sag-

de hun i sin valgtale.
Hun sluttede:
”Det her bliver min sidste valgperiode. 
Nu kunne man måske tro, at jeg har tænkt mig at bruge de sidste år på at runde af, og binde sløjfer. 

Måske sekretariatet også har haft den tanke, at det kunne være rart, hvis Rikke gik lidt rundt og konso-
liderede. 

Sådan bliver det ikke. 
Vi skal give den gas internt. 
Vi skal give den gas eksternt. 
Vi skal kort og godt have mere fællesskab, faglighed og fremtidssikring.”

R P 2 1  <
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RP: Ja til professions bachelorer i industrien
Et klart flertal af repræsentanterne stemte ja til et revideret og fokuseret forslag om professionsbachelorer 
som medlemmer i Pharmadanmark. Forslaget blev efter vedtagelsen sendt til urafstemning blandt medlem-
merne.

Forslaget indebærer, at kun professionsbachelorer ansat i industrien kan opnå medlemskab i Pharma-
danmark. Dermed adskilte det sig fra det forslag til vedtægtsændring, som var til urafstemning blandt alle 
medlemmer før sommerferien. I det daværende forslag kunne også professionsbachelorer i det offentlige – 
og i princippet på apotek – blive medlem.

Dengang stemte 57 procent af de medlemmer, som deltog i afstemningen, ja til forslaget. 29 procent 
var imod, og 14 procent stemte blankt. Der var imidlertid ikke tale om et kvalificeret flertal, og dermed blev 
forslaget ikke vedtaget. 

Blandt argumenterne for det reviderede forslag, som repræsentanterne altså stemte ja til, er, at udvidel-
sen af Pharmadanmarks optagelsesgrundlag betyder flere medlemmer og dermed også øgede indtægter. 
Det vil gøre foreningen i stand til at ansætte flere dygtige medarbejdere og lave endnu flere spændende 
arrangementer – til gavn for alle medlemmer.

Flere medlemmer vil også give Pharmadanmark mere tyngde som organisation i omverdenen. Det kan 
veksles til øget politisk indflydelse på de sager, som er vigtige for medlemmernes vilkår og arbejdsliv.

Resultatet af urafstemningen blandt medlemmerne forelå først efter Pharmas deadline, men blev kom-
munikeret i Fredag Formiddag og foreningens sociale medier.
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Med over 100.000 medarbejdere og et budget på 130 milliarder kro-
ner er regionerne hovedleverandør af velfærd og sundhed. Derfor bør 
sundhed også fylde meget i regionalvalget 16. november, mener Phar-
madanmark.

Foreningen arrangerede i den forbindelse en sundhedspolitisk valg-
debat med radikale, socialdemokratiske og konservative regionspoliti-
kere. Sammen med ÆldreSagen og patientorganisationen Bedre Psyki-
atri blev der diskuteret sektorovergange, behandlingsformer og beho-
vet for et mere nuanceret sprog for medicin og brugen af lægemidler.

Debatten blev styret af Anders Lund Madsen, som hurtigt fik skabt 
godt humør i salen med en sjov og fængende historie fra tidligere ti-
ders sundhedsvæsen: Om den tidligere radikale statsminister Hilmar 
Baunsgaards indlæggelse, hans egne erfaringer fra Rigshospitalets 
Børneafdeling, og om hvordan farmaceuten Jette og lidt kogt mælk 
til sidst havde reddet ham ud derfra.

Panelet bestod af Rikke Løvig Simonsen, Karin Friis Bach (Radi-
kale), formand i regionernes Sundhedsudvalg, Flemming Pless, regi-
onsrådsmedlem i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet, Jacob 

Rosenberg, regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden for Konserva-
tive, Michael Teit, vicedirektør i Ældre Sagen, og Mads Engholm, for-
mand for Bedre Psykiatri.

I panelet var der enighed om, at der generelt er behov for bedre 
samarbejde mellem de forskellige aktører i det nære sundhedsvæsen, 
hvor ældre, kronikere og multisyge ofte farer vild, og hvor overblik-
ket tabes. Ligeledes var der enighed om, at et mere lige sundheds-
væsen kræver fokus på borgernes medicin.

På plejehjem kan fast tilknyttede plejehjemslæger og/eller farma-
ceutteams bidrage til at sikre, at svækkede beboere ikke får for man-
ge typer medicin, og især at det alt for høje forbrug af psykofarmaka 
nedbringes. Ved sektorovergange, hvor patienter flyttes fra hospital 
til hjem, går det ofte galt med medicineringen – her kan opfølgende 
hjemmebesøg efter udskrivning være med til at sikre den rette brug 
af medicinen. 

”Jeg fik gode input til, hvordan vi kan nå mit mål om at gøre Re-
gion Hovedstaden til en medicinsikker region,” lød det fra Karin Friis 
Bach efter debatten

Livlig sundhedspolitisk debat

R P 2 1  <
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Ny hovedbestyrelse 
på plads

Efter kampvalg blandt alle medlemmer i 
Privat- og Stat-sektionerne kom Pharma-
danmarks hovedbestyrelse (HB) på plads.
I Privat-sektionen stemte 616 af medlem-
merne om fire ordinære pladser til HB. 
Stemmerne fordelte sig således: 
• Tanja Villumsen 182 stemmer
• Erik Carp 154 stemmer
• Sanne Tofte Colombo 106 stemmer
• Dorte Clausen 101 stemmer
• Bill Vestergaard 73 stemmer

Det betyder, at Tanja Villumsen, Erik Carp, 
Sanne Tofte Colombo og Dorte Clausen 
er valgt som ordinære medlemmer af HB, 
og Bill Vestergaard er valgt ind som sup-
pleant.

I Stat-sektionen stemte 147 af medlem-
merne om en ordinær plads til HB. Stem-
merne fordelte sig således: 
• Stine Hasling Mogensen 105 stemmer
• Jacob Rørdam Holm-Jørgensen 42 stem-

mer

Dermed er Stine Hasling Mogensen valgt 
som ordinært medlem af Hovedbestyrel-
sen, og Jacob Rørdam Holm-Jørgensen 
er valgt ind som suppleant. 

Derudover består HB af:
• Rikke Løvig Simonsen (Formand)
• Dorte Clausen (Næstformand) Privat 
• Janne Baaring Jensen Apotek
• Kristoffer B. Fisker, Pharmadanmark 

Studerende

Øvrige suppleanter og observatører er:
Asal Basiri Regioner og kommuner
Claus Hansen (Observatør) Stat
Louise Winnecke Jensen (Observatør) Re-
gioner og kommuner
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Kort nyt

Medicinspild i 
magasinet Helse

Helse, Danmarks ældste magasin om 
sundhed, beskæftiger sig i bladets se-
neste udgave med medicinspild og Me-
dicinspildsalliancen, som Pharmadan-
mark tog initiativ til i 2019.  

Pharmadanmarks formand Rikke 
Løvig Simonsen interviewes og fortæl-
ler:

”Vi har et mål om, at vi fremover 
kan producere medicin uden spild, or-
dinere medicin uden spild og anvende 
medicin uden spild. I alliancen ønsker 
vi at samle en indsats om at give bor-
gerne forbedret livskvalitet gennem re-
duktion af medicinfejl og overmedici-
nering, ligesom vi ønsker at bidrage til 
bæredygtig produktion, distribution og 
bortskaffelse af medicin.” 

Alliancen har en række ambitiøse 
politikforslag – forslag som det kan 
tage tid at få realiseret. For eksempel 
at indlægssedlen på sigt, når flere er 
trygge ved teknologien, kan være en 
QR-kode på lægemiddelpakningen.

Rikke Løvig Simonsen understreger 
i artiklen, at indsatsen kun bliver en 
succes i et nært samarbejde med an-
dre sundhedsprofessionelle.

”Vi kan og skal ikke stå alene. Kun 
hvis vi samarbejder og står sammen i 
en alliance, kan vi gøre en forskel på 
så stor en dagsorden som medicinspild.”

Helse distribueres til apoteker, ho-
spitaler, læger, tandlæger, biblioteker 
samt private abonnenter.

Triste nedskæringer på uddannelser 
Københavns Universitet har meldt ud, at universitetet skærer 10 procent af det årlige optag 
af studerende frem mod 2030 – i alt 1.590 pladser. Heraf bliver 30 procent taget inden for 
natur- og biovidenskab og 10 procent inden for sundhedsvidenskab. Det sker som følge af den 
politiske aftale om at udflytte studiepladser fra de større byer. Fakulteterne er i gang med at 
forberede den store omlægning af uddannelserne, og medarbejdere og studerende bliver taget 
med på råd. Tilsvarende lægger Aarhus Universitet op til at udflytte eller nedlægge 745 studie-
pladser på grund af udflytningsaftalen.

Pharmadanmark ser med stor bekymring på de forestående nedskæringer, idet det er forsk-
ning og uddannelse, Danmark skal bygge sin fremtid på. Derfor er det naturligvis rigtig dårlig 
nyt, at udflytningsplanerne betyder så betydelige nedskæringer på universiteterne – på Køben-
havns Universitet endda også inden for natur- og biovidenskab og sundhedsvidenskab, hvor 
Danmark har høje ambitioner, og hvor der er stor efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft.

Regeringen præsenterede i slutningen af maj udspillet ’Tættere På – Flere uddannelser og 
stærke lokalsamfund’. I forlængelse af det blev regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, So-
cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet 
og Kristendemokraterne enige om en politisk aftale om rammerne for udflytning og etable-
ring af uddannelser uden for universitetsbyerne.

Pharmadanmark mener, at den politiske aftale risikerer at svække de stærke forsknings-
miljøer inden for dansk life science. Et samlet og fokuseret forskningsmiljø er nemlig en vig-
tig forudsætning for fagligheden. Udflytningen kan desuden mindske virksomhedernes mu-
lighed for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Pharmadanmark er i øjeblikket i gang med at analysere konsekvenserne af udflytninger og 
nedskæringer på uddannelsesinstitutionerne.

27. oktober præsenterede regeringen udspillet ’Tættere 
på II’, som blandt andet indeholder en plan om at opret-
te op til 20 såkaldte nærhospitaler i hele landet. Samtidig 
vil regeringen etablere 5-10 nye akutberedskaber, så hjæl-
pen kommer hurtigt frem, uanset hvor i landet man bor. Se-
nere på året ventes et større sundhedsudspil.

”Det danske sundhedsvæsen er de sidste 20 år blevet 
specialiseret omkring vores store sygehuse. Nu er der brug 
for at styrke det nære sundhedsvæsen, så langt flere kan 
få gavn af sundhedstilbud i deres hverdag, og så alle dan-
skerne kan få en fast læge og regne med hurtig hjælp, 
når de får brug for den,” udtalte sundhedsminister Mag-
nus Heunicke (S). 

Pharmadanmark mener, at det er en god ambition at 
ville sikre nærhed til særligt kroniske patienter og ældre. Foreningen er derfor klar til dialog 
om, hvordan farmaceuter kan bidrage som en del af de sundhedsfaglige kompetencer på nær-
hospitalerne.

Også Venstre er kommet med partiets bud på en sundhedsreform. Den har i høj grad fo-
kus på det nære sundhedsvæsen og på bæredygtigt at udvikle det. Modsat socialdemokra-
terne taler Venstre dog om 'sundhedshuse' og ikke 'nærhospitaler'.

Pharmadanmark har tidligere på året holdt møde med Stephane Lohse (V), formand for 
Danske Regioner og næstformand i Venstre, som var med til at præsentere forslaget.

Læs debatindlæg om Pharmadanmarks syn på indholdet af den kommende sundhedsre-
form på side 26.

OKTOBER 2021

Tættere på II
Sundhed, uddannelse og lokal udvikling

Sundhedsudspil fra regeringen
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Regeringen og samtlige partier i folke-
tinget indgik 28. oktober den første del-
aftale i forbindelse med finanslovsfor-
handlingerne. Den brede aftale på næ-
sten tre milliarder kroner giver et løft til 
sundhedsforskningen.

I aftalen står der:
”På sundhedsområdet har vi en vi-

denintensiv dansk life science-industri, 
der øger vores livskvalitet og skaber ar-
bejdspladser. Det skal forskningen bi-
drage til. Vi har også et stærkt sund-
hedsvæsen. Det skal tilbyde patienterne 
den bedste behandling – også på områ-
der, hvor sygdommene kan ramme so-
cialt skævt, eller hvor virksomhederne 
ikke ser store kommercielle interesser. 
Derfor styrker aftalen den ikke-kommer-
cielle og praksisrettede kliniske forsk-
ning.”

Pharmadanmark er tilfreds med, at 
man med aftalen har anerkendt vigtig-
heden af klinisk forskning og udfor-
dringsdrevet in-
novativ forsk-
ning inden for 
life science og sundhed. 
Se også Pharmadan-
marks debatindlæg på 
side 26 om klinisk 
forskning.

Restordrer ser ud til at være kommet for at 
blive, og der findes ingen lette løsninger til at 
imødegå problemet.

Det skriver Lotte Stig Nørgaard, Marianne 
Hald Clemmensen, Peter Dieckmann og Joo 
Hanne Poulsen i et debatindlæg i Altinget. De 
er henholdsvis lektor og farmaceut ved Kø-
benhavns Universitet, farmaceut og ph.d. ved 
Apotekets Information hos Region Hovedsta-
dens  Apotek, professor ved Københavns Uni-
versitet, og farmaceut ved Apotekets Infor-
mation hos Region Hovedstadens Apotek.

”Det er i alles interesse, at vi i Danmark 
bliver bedre til at reducere og løse restordre-
problematikkerne.

Først og fremmest vil et øget nationalt 
samarbejde om fælles løsninger med tydelige 
ansvarsfordelinger mellem aktørerne være 
ønskværdigt. Her er Lægemiddelstyrelsen en 
central spiller, da styrelsen har mulighed for 
at samle viden og skabe overblik over restor-
drer samt for at foreslå potentielle behand-
lingsalternativer,” skriver de.

Indtil for nylig har Lægemiddelstyrelsen 

dog ikke samlet de mange aktører til en fæl-
les indsats. Det har blandt andet resulteret i, 
at flere forskellige aktører har taget sagen i 
egen hånd og udviklet de mange forskellige 
adgange til restordreinformationer, påpeger 
de videre.

Debattørerne opfordrer til at hente inspi-
ration fra andre lande.

”Det sidste, vi har brug for, er endnu en 
halv løsning i kampen mod restordrer.”

I næste nummer af Pharma bringes en stør-
re artikel om problemerne med restordrer.  

Bred aftale om 
forskning – med blik 
for klinisk forskning 

Pris til underviser på Biomedicinsk Institut

For nyligt modtog syv inspirerende undervisere og underviserteams på videregående uddan-
nelser Undervisningsprisen 2021. En af dem er Nicole Schmitt, underviser og viceinstitutle-
der, Biomedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Rektorkollegiet skriver blandt andet i sin indstilling:
”Nicole Schmitt er drevet af overbevisningen om, at nutidens uddannelse skaber værdi og 

impact i fremtiden, både for den enkelte og for samfundet. Hun underviser med stort person-
ligt engagement, og hun formår at dykke ned i lige præcis de områder af stoffet, som hun 
ved, at de studerende har sværest ved.”

Nicole Schmitt fortæller, at hun prøver at se sine studerende i øjenhøjde ved at kalde dem 
‘mine studerende’ fremfor ‘de studerende’, og hun gør en stor dyd ud af at forventningsaf-
stemme, hvilke roller der skal herske i undervisningslokalet.

Hendes arbejdsglæde vokser mest, når de studerende er spørgelystne.
”Omvendt falder min motivation, når de studerende kræver simple svar på komplicerede 

spørgsmål, eller når det uundgåelige spørgsmål indtræffer: Er det her vigtigt til eksamen?," 
siger hun.

Fremtiden vil Nicole Schmitt bruge på at fortsætte kampen for, at forskning og undervis-
ning bliver vægtet lige højt.

”Jeg vil arbejde for en anerkendelse af, at education matters. Og jeg vil stille spørgsmål 
som; Hvor er impact on society? Er det, når jeg er med til at uddanne 1.000 studerende, el-
ler når jeg får 40 andre forskere til at læse om mine forskningsresultater?,” spørger hun.

Hendes fagområde er ionenkanalfysiologi og hjertefysiologi.
Undervisningsprisen er på 500.000 kroner, hvoraf 200.000 kroner er en personlig hæders-

pris. Prisen blev uddelt af Kronprinsesse Mary og uddannelses- og forskningsminister Jesper 
Petersen (S).

Ingen lette løsninger på problemer med restordrer
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Af Christian K. Thorsted

Indsats for det gode 
studiemiljø på 
PharmaSchool
Ann-Katrine Mogensen og Frederik Ørtoft blev fornyligt begge hædret for deres bidrag til studie-

miljøet blandt de farmaceutstuderende på PharmaSchool, Københavns Universitet. De har haft to 

forskellige tilgange til, hvordan man som studerende kan arbejde for at styrke studiemiljøet.

PharmaSchool på Københavns Universi-
tet er kendt for at have et godt og le-
vende studiemiljø, men det kommer ikke 

af sig selv. Blandt andet kræver det nogle 
ildsjæle. To af disse har været Ann-Katrine 
Mogensen og Frederik Ørtoft. De er begge 
nu færdiguddannede farmaceuter, men mod-
tog fornyligt ’Award for valuable voluntary 
contribution to the study environment at Phar-
maSchool’.

Frederik Ørtofts engagement har handlet 
om at styrke det sociale liv og at deltage i sko-
lens rige foreningsliv.

”For mig er et godt studiemiljø et sted, 
hvor alle føler sig velkomne og har lyst til at 
være. Skal man bevare og styrke det, så kræ-
ver det selvfølgelig, at der er nogen, der har 
lyst til at gøre en ekstra indsats. Men samti-
dig skal de have rammerne til kunne gøre det. 
Da jeg selv startede, havde jeg nogle fanta-
stiske rusvejledere, der gav mig en virkelig 
god studiestart. Den følelse ville jeg gerne 
være med til at give videre til de næste årgan-
ge,” fortæller Frederik Ørtoft.

Derfor var han blandt andet rusvejleder for 
studiets rustur gennem fire år og var med til at 
arrangere den studietur, som hver årgang har 
et par måneder efter starten på kandidatdelen. 
Foruden studiestarten har han også været en-
gageret i uddannelsesstedets foreningsliv.

”PharmaSchool’s studiemiljø og fællesskab 
er unikt. På mange måder kan man godt mær-

ke, at det er en gammel højskole, der værner 
om sociale tiltag og traditioner. Det gælder 
både de mange aktive studerende i studie-
starten og foreningslivet, men også at man 
fra ledelsens side bakker op om – og priori-
terer – det sociale. På PharmaSchool får vi 
den første måned til at ryste folk sammen og 
har en hel uges rustur. Det er jo faktisk po-
tentiel undervisningstid, der  investeres i det, 
men her anerkender man altså fra ledelsens 
side, at en god studiestart har betydning for 
trivsel og frafald hos de studerende.”

Som eksempel på opbakningen fra ledel-
sen nævner han, at studiets populære fre-
dagsbar mistede sit lejemål på grund af øko-
nomiske nedskæringer. Her blev der hurtigt 
fundet en løsning, så baren fik en ny fast 
base.

Venner og netværk
Frederik Ørtoft erkender, at arbejdspres på 
studiet godt kan have negativ indvirkning på 
studiemiljøet, for eksempel da der kom ny 
studieordning, og introforløbet blev gjort tun-
gere at komme igennem fagligt.

”Der kunne vi mærke, at færre prioritere-
de tid til at komme til de sociale arrangemen-
ter sammenlignet med den gamle ordning 
grundet større arbejdsbyrde,” siger han, men 
uddyber:

”Når det så er sagt, så er det for manges 
vedkommende, inklusiv mig selv, ofte det so-
ciale, der holder én til ilden i de perioder, hvor 
man er ved at drukne i laboratoriearbejde og 
tilhørende rapporter.”

Han råder derfor studerende til at priori-
tere at være en aktiv del af det sociale stu-
diemiljø på deres studie.

”Det er en rigtig god mulighed for at få ven-
ner og danne netværk på tværs af årgange og 
hold. Det sociale netværk, man danner, er guld 
værd, ikke kun socialt, men også professionelt, 
både under og efter studiet,” siger han.

Og der er tilbud for enhver smag:
”Mit bedste råd er at tage til diverse ar-

rangementer, som de forskellige foreninger 
arrangerer. Der er så mange forskellige for-
eninger, så der er helt sikkert også noget for 
dig. Hvis du sidder derhjemme og er i tvivl, så 
tag afsted.”

>  Da jeg selv startede, havde jeg nogle 
fantastiske rusvejledere, der gav mig en 
virkelig god studiestart.

Frederik Ørtoft
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Vigtige rammer
Ann-Katrine Mogensens engagement i stu-
diemiljøet har handlet mindre om de sociale 
tiltag, selvom hun som studerende også selv 
deltog i festerne. Hun har været med til at 
sikre gode faglige rammer på farmaceutstu-
diet. De studerendes trivsel og sikring af op-
timale læringsmuligheder har også en stor be-
tydning for studiemiljøet, understreger hun.

Hun var således holdrepræsentant på ba-
chelor-delen af uddannelsen, da hendes år-
gang i 2015 startede på studiet med en helt 
ny studieordning. Her gik man blandt andet 
fra en semesterstruktur til en såkaldt bloks-
truktur (det vil sige flere kurser af kortere va-
righed) på det sidste år af bacheloren. Det var 
der nogle udfordringer i for de studerende, 
for eksempel i forhold til strukturen af fore-
læsninger og eksaminer. 

”Det er et hårdt studie, da vi har meget ob-
ligatorisk undervisning samtidig med, at vi skal 
være meget i laboratoriet. Med den nye stu-
deordning på bacheloren kom der både nye 
kurser og ny struktur på farmaceutuddannel-
sen. Derfor var det meget vigtigt for mig og 
flere af mine medstuderende, at vi kendte for-
ventningerne til os som studerende – og på 
den måde havde de bedste forudsætninger for 
læring og forberedelse til eksamen,” siger 
Ann-Katrine Mogensen og fortsætter:

”Rammerne skal være optimale, så vi har 
den fornødne tid og ressourcer til at opnå de 

nødvendige færdigheder under uddannel-
sen.”

Som holdrepræsentant samlede hun feed-
back fra sine medstuderende og gav dem vi-
dere til de kursusansvarlige og uddannelses-
ledelsen. De kursusansvarlige kunne så juste-
re kurset så hurtigt som muligt, hvis der blev 
konstateret uhensigtsmæssigheder med den 
nye studieordning og herved støtte de stude-
rende bedst muligt. 

Hun oplevede, at der var stor imødekom-
menhed og forståelse for de studerendes in-
put.

”Men et enkelt kursus var efter de stude-
rendes mening ikke optimalt, og jeg blev en 
slags uformel talskvinde for hele årgangen – 
og sendte en klage på vegne af 109 stude-
rende. Det endte heldigvis med, at der blev 
lyttet til os studerende, idet studieledelsen 
nedsatte en arbejdsgruppe til forbedring af 
kurset. Det, synes jeg, er et godt eksempel 
på, hvordan man som studerende og årgang 
kan være med til at forbedre uddannelsen og 
studiet for de næste årgange.”

Gjort en forskel
Ann-Katrine Mogensen er glad for at have in-
volveret sig.

”Det var spændende og lærerigt at ind-
hente feedback fra mine medstuderende og 
sidde med til møder med kursusansvarlige og 
uddannelsesledelsen. I forbindelse med at jeg 
modtog prisen til dimensionen, talte jeg med 
mine medstuderende og studielederen, som 
syntes, at jeg under studiet havde gjort en 
forskel for dem og kommende studerende. 
Den anerkendelse blev jeg utrolig glad og tak-
nemlig for,” siger hun. 

Derudover har hun gennem sit engage-
ment fået kompetencer, som hun også kan 
anvende i sit job.

”Jeg har lært meget af at være en del af 
nogle af beslutningsprocesserne på Pharma-
School, og jeg kan tage de kompetencer med 
mig videre i mit virke som farmaceut. Så ja, 
jeg vil bestemt opfordre andre til at engagere 
sig i deres studiemiljø, hvad enten det er fag-
ligt eller socialt.”

>   Det var spændende og lærerigt at  
indhente feedback.

Ann-Katrine Mogensen

Ann-Katrine 
Mogensen

Frederik Ørtoft
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Du er sprunget ud som selvstændig med 
konsulentvirksomheden Reagens. Hvorfor? 
Jeg har arbejdet seks år med at understøtte 
kommuner i deres kerneopgaver på social- og 
sundhedsområdet – med fokus på blandt an-
det medicin. At jeg forlader jobbet, er drevet 
af, at der er noget, jeg gerne vil have mere af 
i mit arbejdsliv. Jeg vil gerne tættere på min 
oprindelige baggrund i det medicinfaglige og 
have et bredere fokus på medicin. Salg, inter-
ne møder og strategi må gerne fylde mindre 
i min arbejdshverdag.

Derudover er jeg for halvanden år siden 
flyttet med min familie til Sydfyn. Selvom jeg 
kun var på Type2dialogs kontor i Lyngby en 
gang om ugen, så begyndte det alligevel at 
kunne mærkes i familielogistikken. Som selv-
stændig kan jeg bedre styre min hverdag og 
få mere tid med familien.

Hvad beskæftiger Reagens sig med?
Min kundekreds er kommuner, regioner og 
private tilbud.

Med min baggrund som klinisk farmaceut 
i den akutte psykiatri i Nordsjælland har jeg 
en særlig interesse i – og viden om – social-
psykiatrien og misbrugsområdet. Det er en 
interesse, som jeg sidenhen har udvidet med 
en forståelse for organisering af velfærdstil-
bud og de kompetencer, der skal til for at løf-
te medicinopgaven.

Med Reagens vil jeg skabe mening med 
medicin på velfærdsområdet. Jeg har fokus 
på socialpsykiatriske botilbud – især kompe-
tenceudvikling af pædagoger og SoSu-assi-
stenter, men også af sygeplejersker og So-
Su-assistenter i plejecentre og hjemmepleje. 

Grundlæggende er visionen at sikre, at ste-
derne hele tiden forholder sig til, at medicin 
skaber mening for den enkelte borger og med-
arbejder. Det er der behov for, så man ikke 
bare ser medicinen som en praktisk opgave, 
men som noget der rent faktisk påvirker bor-
gerens hverdag og trivsel – men også påvir-
ker medarbejdernes arbejdsmiljø, tidspres og 
kompetencekrav.

Derudover vil jeg hjælpe mine kunder med 
at lave koblingen fra det socialfaglige per-
spektiv, som ofte er i fokus på botilbud, og 
over til den sundhedsorienterede verden.

Botilbud og behandlingssteder er under-
lagt sundhedsloven, men er ofte socialfagligt 
orienteret. Derfor er der ofte behov for at styr-
ke koblingen mellem disse to perspektiver. 

Med Reagens kan jeg bidrage til at skabe 
en bedre forståelse mellem hverdagen på bo-
tilbuddene og plejecentrene og de behand-
lende læger. Der er ikke nødvendigvis nogen 
til at tage den dialog på arbejdspladserne, og 
der er meget at hente ved fremme forståel-
sen for hinanden.

Jeg er også involveret i flere forsknings-
projekter med både universiteter og kommu-
ner, hvor omdrejningspunktet er medicin. 
Fremtidige projekter kunne for eksempel dre-
je sig om afdækning af forbrug af psykofar-
maka og indlæggelser for borgere i misbrugs-
behandling. Jeg ser en stor værdi i at være 
med til at skabe ny viden.

Hvordan ser du på behovet for dine 
ydelser?
Gennem mit tidligere job fik jeg øjnene op for, 
at der virkelig er et behov for at styrke medi-
cinarbejdet mange steder, og jeg oplever, at 
mine kompetencer er efterspurgt. 

Ser man på sundheds- og ældreområdet i 
kommunerne vil det på plejecentre og hjem-
meplejen være nødvendigt løbende at vedli-
geholde medarbejdernes kompetencer. 

På det specialiserede område – uanset om 
det så er børn, unge eller voksne – sker der i 
disse år en bevægelse. Man har været meget 
socialfagligt orienteret, men nu begynder man 
at fokusere mere på også at have et sundheds-
fagligt ben. Den bevægelse er der brug for at 
understøtte på bedst mulige vis, og det kan jeg 
gøre med min faglighed, netværk og erfaringer.

Jeg kan komme ud på botilbud, hvor de 
er 40 socialfaglige medarbejdere, og hvor de 
har borgere, som får 10 præparater dagligt. 
Der mangler altså åbenlyst nogle kompeten-

cer for at sikre kvaliteten af medicinarbejdet, 
både for borgernes og personalets skyld. Og 
stederne ved det godt. 

Markedet er modent, og der er ikke så 
mange udbydere som mig.

Hvilke tanker har du gjort dig om ikke 
længere at have en fast indtægt som 
selvstændig?
Det føles da grænseoverskridende at sige sit 
faste job op og at turde tro på, at det her kan 
jeg selv. Den beslutning blev ikke taget over 
en nat, men har rumsteret over længere tid.

Jeg har haft mange snakke med min sam-
lever om det, og så har jeg sparet op til at 
kunne gøre det, fordi jeg altid har vidst, at jeg 
på et tidspunkt ville prøve det af. 

Jeg ved, hvor lang tid, jeg kan give det, 
uden at jeg må gå fra hus og hjem. Men man 
kan jo heller ikke være sikker som fastansat, 
så trygheden er nok mere psykologisk.

Og jeg har ikke lyst til at sidde som 60-
årig og tænke, at jeg skulle have prøvet det 
af.

Jeg arbejdede på et tidspunkt i Vestafrika, 
og dengang vågnede man ofte med en følel-
se af ikke at vide, hvad morgendagen ville 
bringe, men at det nok skulle lande et godt 
sted. Den spænding er faktisk fed at få ind i 
mit arbejdsliv igen.

Er der nogle særlige udfordringer ved 
at være selvstændig?
Det bliver anderledes ikke at have nogen kol-
leger. Der er jeg meget opmærksom på, at jeg 
skal forsøge at få noget uformelt kollegialt 
ind i min hverdag – for det er noget andet, 
når det er kunder, man er sammen med. Alt-
så at få et netværk, jeg engang imellem kan 
spise frokost med og sparre med. Det skal jeg 
prioritere at bruge tid på.

Af Christian K. Thorsted / Foto af Tine Lorentzen

Folk flytter sig

Tilbage til det medicin faglige 
som selvstændig
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Søren Post, 37 år
 2021:  Selvstændig Reagens

 2020:  HD Innovation Management, CBS.

 2015-2021:  Type2dialog, chefkonsulent

 2013-2015:  Region Hovedstadens Apotek, klinisk farmaceut i 

psykiatrien

 2013:  Københavns Universitet, AC medarbejder  

 2012:  Cand. pharm., Københavns Universitet

BLÅ BOG 

Netværk for selvstændige: Med Pharmadanmarks 
netværk for selvstændige får du blandt andet ind-
blik i andre selvstændiges udfordringer og inspira-
tion til løsninger på aktuelle udfordringer.
Karrieresamtale: Overvejer du at blive selvstæn-
dig, eller ønsker at udvikle dig i rollen, kan du boo-
ke en karrieresamtale med en målrettet dialog. Få 
også gode råd om din LinkedIn-profil.
Gode råd til at blive selvstændig: Hos Pharma-
danmark kan du få gode råd om de indledende over-
vejelser om opstart af selvstændig virksomhed, blandt 
andet overblik over hvad der er anderledes ved at 
være selvstændig i forhold til lønmodtager, herun-
der få en skabelon til en konsulentaftale.
Rabataftaler: Adgang til en række attraktive ord-
ninger, som skaber tryghed gennem gode vilkår til 
fornuftige priser, blandt andet erhvervsforsikringer.
Pharmadanmarks kollektive arbejdsløsheds-
ordning, PDA: Som medlem er du automatisk om-
fattet af PDA som supplement til dine dagpenge.

Pharmadanmarks tilbud 
til selvstændige
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Sådan planlægger  
du dit forsknings ophold 
i udlandet

Hvor skal jeg tage hen?
• Hvad vil jeg gerne arbejde med?
• Er der nogle lande/byer, jeg foretrækker/helst vil undgå?
• Er min partner med på idéen?  

Skal der være mulighed for job/uddannelse for ham/
hende?

• Er det muligt at have børn med?  
(pasningsordning, international skole, tryghed, osv.)

Hvilket universitet/forskningsgruppe?
• Brug dit netværk (VIP’ernes netværk)
• Brug konferencer
• Brug Pubmed o.lign. Hvem har skrevet den relevante 

litteratur? Hvem er meget aktive/går igen på mange 
artikler?

Tag kontakt via mail til professor  
(tip: cc. til sekretær) om
• Hvem du er
• Hvad du kan tilbyde – fagligt og finansieringsmæssigt. 
 Hav forberedt et projektforslag, hvis ikke de selv har et 

projekt, de gerne vil have dig på
• Hvornår du gerne vil starte
• Spørg, om du må komme på besøg

Forbered besøg, som var det en 
jobsamtale
• Vær klar til at holde et oplæg/en forelæsning om det, du kan
• Vær klar til jobsamtale – hvad du kan, hvad du vil med din 

forskning, hvorfor du vil være hos dem, hvad du kan 
bidrage med

• Undersøg dresscode

Følg op og få aftalen i hus
• Send mail, og aftal online/telefonmøde
• Det er o.k. at være pågående
• Få en skriftlig aftale

Afsæt 
minimum 

9 mdr.

Hvor skal 
jeg tage hen?

>  K A R R I E R E
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1,5 år senere  
– god tur!

Finansiering

Få styr på  
det praktiske

Få styr på det praktiske
• A-kasse
• Bankkonto
• Bil
• Bolig
• Børnepasning/skole
• Fagforening 
 – med Pharma danmarks 

'aktiv udland' beholder du 
dine rettig heder, for 
eksempel optjener du ret 
til at modtage 
understøttelse fra PDA

• Flytning
• Folkeregister
• Forsikringer
• Husdyr
• Internet (i lejlighed/på 

telefon)
• Job til partner
• Kreditkort

• Kørekort
• Lokale kursuskrav forud 

for start, for eksempel 
dyreforsøg, health and 
safety training, active-
shooter defense og 
dresscode-krav.

• Medicin
• Pas
• Skat.  

OBS – afklar dine skatte-
forhold inden afrejsen, det 
kan tage lang tid. Pharma-
danmark tilbyder skatte-
råd givning hos Deloitte

• Telefon
• Told
• Valgret
• Visum/opholds- og 

arbejd stilladelse

Afsæt 
minimum 

6 mdr.

Afsæt 
minimum 

3 mdr.

Styregruppen for Netværk for yngre forskere 

har opdateret Pharmadanmarks infografik om 

planlægning af forskningsophold i udlandet.

K A R R I E R E  <

Sørg for at få din løn med fra 
Danmark. Det er 
tidskrævende, søg hjælp hos 
dit universitet/fakultet.

• Identificér relevante 
finansieringskilder

• Skræddersy din ansøgning 
til hvert enkelt opslag

• Sørg for, at alle krav, også 
formalia, er opfyldt

• Lav et budget, som ud 
over din løn også 
indeholder udgifter til 
materialer, indskrivning, 
sundhedsforsikring, rejser, 
mm.

• Husk hjemvendelsesplan 
og dansk tilknytning

Vær indstillet på at søge 
flere steder og flere gange.

Finansiering
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Kort nyt

Ni ud af ti blive 
raske af fæce s
transplantation 
Forskere fra Aarhus Universitet og Aar-
hus Universitetshospital dokumenterer 
i en kortlægning, at Danmark er længst 
fremme blandt alle europæiske lande 
med at indføre fæcestransplantation, 
både som rutinebehandling og med 
forskning. 

Fæcestransplantation er en effektiv 
behandling ved den livstruende infek-
tion Clostridium difficile, og metoden 
bliver i dag brugt i de fleste lande i 
Europa, USA og Australien. Men selv-
om behandlingen er effektiv, er det ikke 
alle steder, den tilbydes, viser kortlæg-
ningen. 

I Danmark bliver 90 procent af pa-
tienter raske af én fæcestransplantati-
on. 

Bud på grønne 
farmaceut indsatser

Den farmaceutiske verdensorganisation FIP 
skrev i sidste måned et brev til statslederne 
og de nationale delegationer, som deltog i 
FNs COP26-klimakonference i Glasgow.

Brevet, der bærer overskriften ’Pharmacy 
stands up to climate change’, fremhæver, hvor-
dan farmaceuter kan beskytte miljøet ved at 
reducere medicinspild ved at bidrage til min-
dre luft- og vandforurening og ved at gøre en 
indsats for mere for grøn apotekspraksis.

Langt de fleste børn og unge med akut lym-
foblastisk leukæmi (ALL) helbredes i dag, 
og derfor er der behov for et nyt værktøj til 
at vurdere succesen af behandlingen. Man 
bør således ikke længere kun fokusere på 
overlevelse og helbredelse, men også inklu-
dere, hvad prisen for helbredelse er for det 
enkelte barn. Behandlingen kan nemlig med-
føre vedvarende bivirkninger, som påvirker 
barnets funktionsevne, livskvalitet og livs-
længde.  

Det forklarer læge og ph.d. Liv An-
drés-Jensen, der sammen med en interna-
tional forskergruppe har gransket alle po-
tentielle bivirkninger på området. De har 
præsenteret en prioriteret minimumsliste 
over de mest alvorlige bivirkninger, der bør 
indgå i vurderingen af behandlingen.

”I øjeblikket bliver selv de mest alvorlige 
bivirkninger hverken registreret ensartet el-
ler medtaget, når en behandlingsprotokol 
evalueres. Med dette tiltag ønsker vi at tage 
de første skridt henimod, at disse vedvaren-
de bivirkninger medtages, når en behand-
ling evalueres. Vi bør både fokusere på chan-
cen for overlevelse, som selvfølgelig er det 
vigtigste, men også prisen for denne over-
levelse, som er af afgørende betydning for 
specielt børn, der jo typisk har et langt liv 
foran sig,” siger hun.

For tredive år siden døde halvdelen af 
børn med ALL. I dag helbredes flere end 90 
procent af børnene som følge af en mere in-
tensiv og langvarig kemobehandling, der 
strækker sig over 2–2 ½ år. Kemobehand-
ling er effektiv til at dræbe kræftcellerne, 
men påvirker også kroppens raske væv og 

medfører derfor bivirkninger hos alle og al-
vorlige organskader hos cirka halvdelen. 
Nogle bivirkninger forsvinder efter endt be-
handling, men det anslås, at op mod 50 pro-
cent af de overlevende efter ALL i barndom-
men vil opleve blivende eller sent indsæt-
tende bivirkninger (senfølger) så som suk-
kersyge, hjertekarsygdom, ødelagte led, ner-
veskader og kognitive udfordringer. Nogle 
kan anses for at være milde og en accepta-
bel pris for kræfthelbredelse, mens andre, 
så som svær hjerneskade, er svært invalide-
rende.

Behandlingens succes bliver typisk vur-
deret på fem-årsoverlevelse, hvor mange 
overlevende der får tilbagefald under eller 
efter behandling, og hvor stor en andel der 
udvikler en sekundær kræftsygdom senere 
hen. De alvorlige skadevirkninger medtages 
imidlertid ikke. 

”Vi bliver i langt højere grad nødt til at 
tage stilling til den enkelte patients mulige 
senfølger. Vi har derfor forsøgt at prioritere, 
kategorisere og definere, hvilke blivende bi-
virkninger, der er relevante for kræftbehand-
ling. Disse bivirkninger mener vi bør indgå 
som en del af behandlingsevalueringen,” si-
ger Liv Andrés-Jensen og slutter:

"Med dette ny værktøj peger vi på de al-
lermest ekstreme skadevirkninger som uac-
ceptable. Det kunne for eksempel være svær 
hjertesvigt, der kræver en hjertetransplan-
tation, eller svær lungesvigt, som kræver 
daglig iltbehandling. Der er altså tale om 
toppen af isbjerget af skadevirkninger. Vi 
anser dette arbejde som et første skridt he-
nimod et paradigmeskifte." 

Leukæmi-behandling til børn:  
IKKE KUN OVERLEVELSE



 Pharma 9 / 2021 21

kursusinfo@pharmakon.dk
4820 6264
Pharmakon.dk

Pharmakon a/s
Milnersvej 42 
3400 Hillerød

Kurser målrettet life science

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

Kurser til dig med erfaring

Lead Auditor i GMP/GDP
Få bred viden og kendskab til auditteknikker, så audit bliver 
en succes for alle involverede. Kurset er relevant for dig, som 
selv auditerer eller medvirker under myndighedsinspektioner 
og audits.

4 dages kursus med skriftlig eksamen.
Underviser er IRCA-certificeret Lead Auditor

EU-GMP-regler – krav og fortolkninger
Få et grundigt kendskab til EU-GMP-lovgivningen og bliv  
i stand til at navigere rundt i reglerne. På kurset fokuserer  
vi på EudraLex volume 4 Part I samt relevante dele af  
annex 1, 8, 9, 15 og 19.

4 dages kursus med skriftlig eksamen
Undervisere fra life science branchen og Lægemiddelstyrelsen

Det gode inspektions setup 
Bliv skarp på, hvordan du succesfuldt håndterer en myn-
dighedsinspektion. Forstå, hvad der er god adfærd under 
inspektionen, og hvad effektiv opfølgning fra virksomhedens 
side indebærer.

1 dags kursus
Undervisere fra life science branchen og Lægemiddelstyrelsen

Stability studies and documentation
Forstå kravene til design af stabilitetsundersøgelsen,  
udførelse af testen og endelig udarbejdelse af dokumen-
tationen.

3 dages kursus på engelsk
Undervisere fra life science branchen og Lægemiddelstyrelsen

Læs mere om alle kurser på pharmakon.dk/life-science

mailto:kursusinfo@pharmakon.dk
mailto:mr@pharmakon.dk
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Af Lotte Stig Nørgaard, lektor, Samfundsfarmaci og klinisk farmaci, Københavns Universitet

Skønlitteratur skal 
fremme empatien 
Narrativ medicin er et ret nyt felt, hvor skønlitteratur og kreativ skrivning bruges til gøre en behandler bedre til at lytte 

til og fortolke på patientens fortælling og derved øge empati og social forståelse for patienten. Nu har også farmaceuter i 

lighed med for eksempel læger mulighed for at få øget deres empatiske evner i et kursus narrativ medicin

>  N A R R AT I V  M E D I C I N

Enhver, der har stået i en apoteksskranke 
og her har skullet ekspedere en kunde, 
har også prøvet at komme til kort, når 

kunden udtrykte uro ved sygdommen eller 
den medicinske behandling. Man er gået fra 
ekspeditionen og har tænkt: ”Ah, det her kun-
ne jeg have gjort bedre – jeg gav hende slet 
ikke mulighed nok for at fortælle om den uro. 
Men hvordan skulle jeg egentlig have spurgt 
ind til den?”

Sådanne oplevelser kan meget vel snart 
være historie. I hvert fald hvis det står til en 
tværfaglig gruppe bestående af litteraturfor-
skere, læger og farmaceuter på Syddansk Uni-
versitet, der gennem et års tid har trænet far-
maceuter i at blive bedre til at lytte og reagere 
empatisk på det, kunden siger. Det kaldes ’Nar-
rativ medicin i apotekspraksis’ og undersøges 
disse år i et nytænkende projekt på universitet. 

Narrativ medicin for læger
Narrativ medicin blev startet i USA af læge og 
professor Rita Charon for 20 år siden. Målet 
er at sætte fokus på humanistiske værdier i 

 

Brostrøm:  
Kultur og sundhed 
smelter sammen
“Der er ingen tvivl i mit sind om, at vi 
skal have kultur og sundhed til at smel-
te mere sammen. Jeg så også gerne, at 
kulturen fyldte mere på sundhedsområ-
det.” 

Søren Brostrøm, direktør for  
Sundhedsstyrelsen, Kulturmødet Mors 2020

lægeuddannelsen ved at fremme en patient-
centreret praksis, hvor læger får narrative kom-
petencer, som fremmer deres empati og so-
ciale forståelse for patienten og derved gør 
dem bedre til at hjælpe patienter gennem syg-
dom. Har man narrative kompetencer (blandt 
andet empati), kan man nemlig bedre lytte til 
og absorbere patientens fortælling, forstå be-
tydningen af fortællingen, lave en nuanceret 
fortolkning af fortællingen og begribe patien-
tens vanskelige situation i al dens komplek-
sitet. De narrative kompetencer udvikles ty-
pisk gennem to centrale metoder: Nærlæsning 
af litterære tekster og kreativ skrivning. 

Nogle steder arbejder man også med ana-
lyser af for eksempel malerier og film. Forsk-
ning har nemlig vist, at empatisk dialog mel-
lem patient og behandler øger patienttilfreds-
hed, forbedrer patientens efterlevelse af me-
dicinråd og reducerer antal medicinfejl, lige-
som patientens udbytte af en samtale med en 
behandler stiger, hvis patienten føler sig for-
stået, set og inddraget. 

Narrativ medicin for farmaceuter
Narrativ medicin har siden starten i USA spredt 
sig til en række andre faggrupper og profes-
sioner. Empati er nemlig ikke noget kun læ-
ger og lægestuderende kan have gavn af. Sy-
geplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, 
hospiceplejere og farmaceuter bliver også mere 
empatiske ved at indgå i narrative kursusfor-
løb. Apotekspersonale kan have en tendens 
til at være lidt for fokuseret på at ’aflevere’ 
information, frem for at lade dialogen være 
styret af den individuelle persons behov, usik-
kerhedspunkter og præferencer. Dette vil ’Nar-
rativ medicin i apotekspraksis’ gøre op med. 
Som led i projektet deltager farmaceuter (ty-
pisk fra apotek) i et to-dages kursus, hvor de 

nærlæser noveller og digte, og selv reflekte-
rer over, hvordan de kan bruge kurset i deres 
hverdag på apoteket. Det kan for eksempel 
være ved at omskrive en tidligere medicin-
samtale ud fra medicinbrugerens synspunkt, 
så den i højere grad inddrager det, der er vig-
tigt for denne person. Når farmaceuter arbej-
der med skønlitteratur, bliver de nemlig bed-
re til at sætte sig i medicinbrugerens sted, og 
han eller hun vil herved få et større udbytte 
af medicinsamtalen. 

Projektejer, humanbiolog og farmaceut, 
lektor Ulla Hedegaard fra Syddansk Universi-
tet fortæller:

”Det handler jo netop om, at vi skal blive 
bedre til at lytte – intenst – til patienten, og 
det er det, vi gør med skønlitteraturen. Når 
de (red: farmaceuterne) sidder og analyserer, 
så opdager de nemlig en masser nye detaljer 
i litteraturen. Det samme gælder skriveøvel-
sen, som også bidrager til at gøre ubevidste 
tanker og følelser bevidste. Og det er det, vi 
egentlig træner: At lære dem at se nogle nye 
detaljer. Det skal farmaceuterne så kunne 
overføre til, når de så har patienten foran sig 
– at de netop får øjnene op for detaljerne – 
også dem der måske ikke sådan lige bliver for-
talt.”

Projektet ser et langt stykke hen af vejen 
ud til at være i gang med at indfri sit formål. 
Farmaceuterne fortæller, at de efter kurset er 
blevet mere modige og tør stille flere spørgs-
mål, at de nu bedre kan sætte sig i patientens 
sted, og at de får gjort op med deres opfat-
telse af, hvor empatiske de egentlig var før 
kurset. En farmaceut fra kurset fortæller: 

”Jeg tænker bare, man er blevet styrket i 
at se vores kunder på, ja, på en anden måde, 
ikke? Og turde tage snakken. Jeg er måske 
også blevet stærkere i at sige, vi tør godt at 
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N A R R AT I V  M E D I C I N  <

snakke om noget af det, der er svært at snak-
ke om, for det har nogle af teksterne jo fak-
tisk lært os.” 

Projektet er i øvrigt støttet af Helsefonden.

Narrativ medicin i sin vorden 
Vil apotekspersonalet så allerede i morgen til 
punkt og prikke have lært, hvordan de kan føre 
en fuldt ud empatisk dialog med kunderne? 

Nej, så hurtigt går det dog ikke. Narrativ 
medicin er stadig i sin vorden for farmaceuter 
i Danmark. Indtil videre har 19 farmaceuter 
gennemført kurset, og det er ikke så let at til-
egne sig nye måder at tænke og handle på. 

”Den der omstilling fra en sundhedsviden-
skabelig tankegang til lige pludselig at skulle 
kaste sig over i humaniora, det er sådan en 
omvæltning, de lige skal vænne sig til… en 
mindset-ændring,” fortæller Ulla Hedegaard. 

Desuden er flere af farmaceuterne også en 
smule tvivlende over for, hvad de konkret skal 
gøre, når kunderne i skranken åbner op for 
personlige fortællinger, fordi de bliver mødt 
af en (mere) empatisk farmaceut. 

Projektleder og forsker, farmaceut, Ph.d. 
Trine Graabæk Hansen fortæller: 

”Deltagerne får mod på at åbne mere op 
over for kunderne, men hvordan skal de så 
håndtere det, de bliver mødt med?”

Næste skridt i projektet er at spørge me-
dicinbrugerne, hvordan de egentlig oplever 
dialogen med den narrativt trænede farma-
ceut. Flere internationale studier viser des-
uden, at det kan være svært for sundheds-
professionelle at fastholde den tilegnede em-
patiske tilgang, når der måneder efter kurset 
er gået lidt for meget ”hverdag” i den. 

Artiklen har i en tidligere version været bragt 
i sundhedsmagasinet Helse 15. juni 2021.

Om kurset ’Narrativ medicin i 
apotekspraksis’
Målet er, at efter kurset vil farmaceuten:  
• have teoretisk og praktisk viden om grundlæggende narrative strategier i 

patientinddragelsen
• kunne forstå og kritisk reflektere over cases med patientfortællinger  
• kunne analysere og vurdere narrative perspektiver i behandlingssammen-

hænge 
• med afsæt i forskning i narrativ medicin kunne identificere og fremme pa-

tienters og pårørendes fortællende kompetencer
• kunne sætte ord på viden om sproglig betydningsdannelse og metaforik i 

forbindelse med sygdom 
• kunne redegøre for faserne i et fortællende forløb 
• have viden om kreativ skrivning som patientinddragelse, 
• have viden om betydning af empati for kommunikation i en farmaceutisk 

kontekst)

Eksempler på litteratur anvendt på kurset 
• Anne Marie Mai og Peter Simonsen (red). ’Syg litteratur’. Indeholder ud-

valgte litterære tekster om sygdom og sundhedsvæsen 
• Pia Tafdrup: Mine bror øjne (digt)
• Sara Roepstorff: Min far er en tiger (uddrag)
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Pharma 
nummer 1

Årets første forside var 
lyserød, men burde 
strengt taget have haft 
håbets farve, lysegrøn. 
For håb var netop bla-
dets tema. Udrulnin-
gen af COVID-19-vaccinerne var begyndt, og 
man anede afslutningen på pandemien. Den 
har vi trods vaccinerne ikke set endnu her ved 
udgangen af 2021. Men en triumf for viden-
skaben er det, at det for første gang i ver-
denshistorien lykkedes – under en igangvæ-
rende pandemi – at udvikle effektive værktø-
jer til at bremse en smitte.

Pharma fortalte også historien om den dan-
ske vaccinekandidat, som er med i kapløbet 
om en effektiv 2. generations COVID-19 vac-
cine. Måske er den på markedet i 2022.

Pharma 
nummer 2

Landet over bidrog 
farmaceuter og for ek-
sempel MedIS'er (Me-
dicin med Industriel 
Specialisering) i vac-
cinationen af dansker-
ne – nogle på hospitaler hvor de var med til 
at klargøre de skrøbelige vacciner. Andre på 
COVID-19-vaccinationscentre.

Klinisk farmaceut Michelle Ann Matzen le-
dede Vaccinationscenter Horsens.

”Vaccinerne spiller en vigtig rolle for at få 
os alle igennem pandemien og tilbage til hver-
dagen. Jeg føler, at jeg med min faglighed 
kan give et bidrag til, at vaccinationscenteret 
her kører så godt som overhovedet muligt, så 
vi kan få vaccineret borgerne effektivt, sikkert 
og trygt,” sagde hun.

4.428.937 danskere er nu færdigvaccine-
rede.

Pharma 
nummer 3

Et godt arbejdsmiljø 
er afgørende for vores 
arbejdsglæde og triv-
sel på arbejdspladsen. 
Men hvad indebærer 
det gode arbejdsmiljø, 
og hvad skal man være opmærksom på som 
medarbejder?

Pharma startede en artikelserie, som dyk-
ker ned i arbejdsmiljø-begrebets afkroge, her-
under det psykiske arbejdsmiljøs indvirkning 
på vores arbejde. 

Artikelserien lægger sig op ad en af Phar-
madanmarks politiske mærkesager: Det bæ-
redygtige arbejdsliv. Her ser foreningen blandt 
andet på udfordringerne i det grænseløse ar-
bejdsliv, som udvisker grænsen mellem arbej-
de og fritid – og på forandringerne på arbejds-
markedet i form af flere atypiske ansættelser.

Årets gang i forsider:

Årets forsider fortæller blandt andet historier om de farmaceuter og andre life science-specialister, der med 

deres faglighed gør en forskel – i COVID-19 vaccinationscentre, i psykiatrien og ældreplejen.

Af Christian K. Thorsted

>  Å R E T S  G A N G

Fagligheden 
kom i spil i 2021 
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Pharma 
nummer 4

I slutningen af marts 
blev folketinget enig 
om en genåbnings-
plan. Den gav stude-
rende og forskere på 
universiteterne mulig-
hed for mere fysisk fremmøde efter CO-
VID-19-nedlukningen. Aftalen havde fokus 
på praktiske elementer såsom laboratorie-øvel-
ser. 

”Jeg husker tydeligt den dag, vi fik en li-
ste fra universitetet over dem, som måtte kom-
me fysisk tilbage på universitet. Vi var heldig-
vis på listen, og vores vejleder sagde: Kan I 
komme i morgen? Jeg blev helt lykkelig! Og 
vi svarede: Vi kommer med det samme. Vi var 
bare så klar på at komme tilbage i laboratori-
et og i gang med vores forsøg,” fortalte Hal-
la Hassan, som dengang var i gang med sit 
speciale om microfluidics.

Pharma 
nummer 5

Forsiden var dedikeret 
til det ekstraordinære 
repræsentantskabs-
møde (RP) om frem-
tidens Pharmadan-
mark – et møde som på grund af COVID-19 
måtte udskydes flere gange.

Det kunne så endelig afholdes 6. maj med 
fysisk fremmøde – under passende anticoro-
na-foranstaltninger. Det var vigtigt at kunne 
se hinanden i øjnene, for på dagsordenen var 
ny politisk strategi og store vedtægtsændrin-
ger.

Den politiske strategi indeholder tre pej-
lemærker for, hvor Pharmadanmark skal for-
søge at gøre sin indflydelse gældende.  

Mærkesagerne er blandt andet blevet til 
på baggrund af input fra  sektionerne og stil-
ler skarpt på medlemmernes ønsker og udfor-
dringer.

Pharma 
nummer 6

Medicinpædagogisk 
farmaceut Anders Hel-
bo arbejder i Region 
Hovedstadens Psyki-
atri, hvor han besøger 
borgere med svær psy-
kisk sygdom på bosteder.

”Inden for psykiatrien er det udpræget vig-
tigt, at patienten har ejerskab over egen be-
handling. Deres fortælling og oplevelse af me-
dicinen er helt afgørende for at tage de rigti-
ge beslutninger om deres behandling,” for-
talte han.

Med andre ord er det concordance frem 
for ’blot’ compliance. Og måske mere end no-
get andet sted er en holistisk tilgang vigtig 
for at sikre den bedste behandling.

Fagfolk som Anders Helbo bør spille en 
større rolle inden for psykiatrien, mener Phar-
madanmark.

Pharma 
nummer 7

Pharmas studiestarts-
nummer genbesøgte 
de to farmaceutstude-
rende Zainab Alhafez 
og Mille Rasmussen, 
som bladet sidste år 
talte med, da de begyndte på studiet. Den-
gang prægede sommerfugle i maven, store 
forventninger og mange tanker om alt det 
nye. Hvordan har det første år været?

”Corona har selvfølgelig præget vores før-
ste år. Ikke desto mindre er jeg kun blevet be-
kræftet i, at farmaci er mit drømmestudie. 
Derfor har jeg også valgt at flytte fra Odense 
til København for at kunne være mere til ste-
de og en del af det sociale,” fortalte Zainab 
Alhafez.

Fra Mille Rasmussen lød det:
”Jeg elsker særligt kemi, så det har været 

fedt.”

Pharma 
nummer 8

18 lægemidler. Så 
mange er den 72-åri-
ge Hans Jensen i be-
handling med, fordi 
han blandt andet har 
nedsat nyrefunktion, 
forhøjet blodtryk og diabetes.

Det er ældre borgere som ham, at farma-
ceut Birgitte Lund hjælper med medicinen i 
sit arbejde i hjemmeplejen i København.

”Kernen af mit arbejde er at sikre, at bor-
gerne får den rigtige medicin. Men en korrekt 
medicinhåndtering i hjemmet er en tværfag-
lig opgave, jeg løser sammen med mine kol-
legaer i hjemmeplejen såsom sygeplejersker 
og sosu-assistenter,” fortalte hun.

Etablering af det nære sammenhængende 
sundhedsvæsen kræver fokus på medicin, me-
ner Pharmadanmark.

Pharma 
nummer 9

Årets andet repræsen-
tantskabsmøde (RP), 
denne gang et ordi-
nært møde. På mødet 
blev Rikke Løvig Si-
monsen genvalgt, og 
hun kridtede banen op for sin sidste for-
mandsperiode.

Dagen bød også på sundhedspolitisk de-
bat – hvordan sikrer vi bedre kvalitet og sik-
kerhed i den medicinske behandling? Det kom 
der bud på fra et debatpanel, som både be-
stod af politikere og praktikere.

For første gang blev RP afholdt i forenin-
gens nye domicil i Codanhus. I september var 
det farvel til domicilet på Rygårds Allé, som 
foreningen efterhånden var vokset ud af.

Repræsentantskabsmøde 2021:

Den foretrukne og mest 
specialiserede life science-
fagforening /  4
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Sundhedsreformen skal forholde sig til de fejl- og overmedicineringer, der er konsekvenserne af den manglende 

sammenhæng i sundhedssektoren. Det kræver, at farmaceuter i højere grad inddrages, skrev Pharmadanmark i 

et debatindlæg i Altinget.

Af Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark

Borgernes medicin sikkerhed skal have 
central rolle i sundhedsreformen

Statsminister Mette Frederiksen inviterede i sin åbningstale i Fol-
ketinget til debat om kommende reformer, også den længe ven-
tede sundhedsreform som skal tegne stregerne op for fremti-

dens nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det er der brug 
for, ikke mindst for kronisk syge danskere, multisyge og ældre medi-
cinske patienter hvor medicin en stor del af livet.

Umiddelbart tegner det til, at sundhedsreformen i høj grad kom-
mer til at handle om strukturer og mursten i form af for eksempel nær-
hospitaler. Det er absolut vigtige elementer, men det er også afgø-
rende, at en reform kommer med løsninger på, hvordan danskernes 
behandling med medicin kan forbedres og gøres mere sikker. Der skal 
sættes høje ambitioner, for vi kan og bør gøre det bedre.

1,2 millioner danskere lever med en kronisk sygdom.
750.000 anvender mere end fem lægemidler om dagen.
52 procent af borgere over 75 er polyfarmacipatienter.
Realiteten er i dag desværre, at de alt for ofte falder mellem to 

stole i deres behandling med medicin, og dermed risikerer de at være 
overladt til sig selv. Samtidig forsømmer man at inddrage dem og de-
res pårørende i behandlingen. Det resulterer i fejl- og overmedicine-
ringer og hospitalsindlæggelser, ofte i forbindelse med sektorover-
gange.

Ikke tilstrækkelig sammenhæng 
I et mere og mere specialiseret sundhedsvæsen oplever patienterne 
ikke tilstrækkelig sammenhæng, heller ikke i den medicinske behand-
ling. En sundhedsreform skal derfor forholde sig til al den medicin, 
der ordineres, men som bliver taget forkert eller slet ikke tages. Og til 
den medicin som aldrig burde være ordineret, eller som faktisk burde 
have været ordineret. 

En reform bør forsøge at høste det store potentiale, der ligger i at 
lade lægemiddeleksperter sørge for, at behandlingen med medicin 
bliver mere effektiv og sikker. Det gør farmaceuter allerede i dag på 
flere og flere hospitalsafdelinger og på apoteker – og i nogle kommu-
ner. Men meget kunne vindes ved at inddrage dem mere.

Udnytte kompetencer fuldt ud
Konkret ønsker vi at rykke farmaceuterne tættere på patienterne og 
borgerne og udnytte faggruppens kompetencer fuldt ud.  Nærfarma-
ceuter skal være med til at skabe den nødvendige sammenhæng i be-
handlingen – på tværs af sektorer og specialer. Ved at inddrage far-
maceuter i den daglige kontakt med brugerne af medicin i kommuner 
og regioner vil man kunne undgå genindlæggelser, reducere medicin-
spild og styrke patientsikkerheden. De indebærer, at de i højere grad 
end i dag inddrages i monitoreringen af patienternes medicin, laver 
medicingennemgange og er i dialog med medicinbrugerne, deres be-
handlere og pårørende – med særligt fokus på polyfarmacipatienter, 
multisyge og den ældre medicinske patient. Ved at øge medicinfor-
ståelsen hos borgere og pårørende får de også større forståelse for 
egen behandling. Det er ydermere med til at skabe mindre ulighed i 
sundhed.

Når farmaceuterne påtager sig yderligere ansvar, er det samtidig 
en oplagt anledning til at autorisere dem som sundhedspersoner – på 
linje med mange andre sundhedsprofessionelle. 

Stærke fagligheder i fællesskab 
Udfordringerne med danskernes behandling med medicin i sundheds-
væsenet lader sig ikke løse af én faggruppe alene – ikke af apoteks-
farmaceuter kliniske farmaceuter, læger, sygeplejersker, sosu’er. Der-
for skal vi hen til at tale om, hvordan sundhedsvæsenets mange stær-
ke fagligheder i fællesskab kan skabe gøre det bedre – og skabe mere 
sammenhæng, kvalitet og sikkerhed.

På tværs af faggrænser kan vi skabe et sundhedsvæsen med lige 
adgang for alle til de bedste og mest effektive behandlinger. Et sund-
hedsvæsen 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.
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Det offentlige må træde til ved de områder af forskningen, som det private ikke har interesse i at finansiere 

forsøg inden for. Det skrev Pharmadanmark, Lægemiddelindustriforeningen, Lægevidenskabelige 

Selskaber, Danske Patienter og Lægeforeningens Forskningsudvalg i et fælles debatindlæg i Politiken.

Af Rikke Løvig Simonsen, formand, Pharmadanmark / Anders Hoff, forskningschef, Lægemiddelindustriforeningen / Anders Perner, næstformand, Lægevidenskabelige Selskaber  
Morten Freil, direktør, Danske Patienter / Sanne Marie Thysen, formand, Lægeforeningens Forskningsudvalg.

Klinisk sundhedsforskning bør prioriteres

Dagligt arbejdes der på landets hospitalsafdelinger, i klinikken 
og i lægernes praksis på at forbedre behandlingen af patien-
terne i det danske sundhedsvæsen. Nye tilgange afprøves igen-

nem den kliniske forskning. Vi har brug for klinisk sundhedsforskning, 
uanset om det gælder udvikling af nye behandlinger eller anvendelse 
af eksisterende behandling for at undgå spild og bivirkninger. Men 
klinisk forskning er svært og omkostningstungt, og der mangler res-
sourcer, ikke mindst inden for områder, hvor der er begrænset kom-
merciel interesse.

Den offentlige kliniske forskning skaber værdifuld viden om be-
handlingers kvalitet og effektivitet og understøtter den kliniske prak-
sis til gavn for patienterne. Det er kort sagt afgørende for at fasthol-
de og udvikle verdens bedste behandling til patienterne.

Derfor er det også godt, at vi i Danmark er i stand til at tiltrække 
mange privatfinansierede kliniske forsøg. I dag udgør privatfinansie-
rede kliniske lægemiddelforsøg lidt over 50 procent af de kliniske læ-
gemiddelforsøg, som gennemføres i Danmark. Det nyder dansk forsk-
ning, sundhedsvæsnet og patienterne godt af. Men det er langtfra 
alle medicinske specialer, der er interesse for at igangsætte privatfi-
nansierede forsøg inden for. Og her bør det offentlige træde til inden 
for de områder, som ikke har det privates interesse.

Ikke hinandens modsætninger
Et velfungerende offentligt sundhedsvæsen med høj forskningsaktivi-
tet og -kvalitet er en helt nødvendig forudsætning for, at de privatfi-
nansierede forsøg gennemføres i Danmark. Hvis vi ikke kan sikre kvali-
tet og effektivitet i gennemførelse af de kliniske forsøg i Danmark, så 
placeres de andre steder i verden. Hvis vi investerer i den offentlige kli-
niske sundhedsforskning, og det lykkes os at tiltrække de privatfinan-
sierede kliniske forsøg, så får patienterne hurtigere adgang til ny og 
bedre behandling, som, fordi de er udviklet i en dansk kontekst, er hur-
tigere at tage i anvendelse. Når kliniske forsøg gennemføres i Danmark, 
er der desuden større chance for, at de resultater, som forsøgene viser, 
også opnås i praksis i Danmark, i modsætning til behandling, der er ud-
viklet i kliniske miljøer, som ikke ligner de danske.

HURTIG myndighedsgodkendelse er vigtigt, når virksomheder ser 
på, hvor de skal placere deres forsøg, men uden dygtige læger, far-
maceuter og sygeplejersker, der kan gennemføre de kliniske forsøg, 
kommer der ikke privatfinansierede forsøg til Danmark. Den offent-
ligt og den privatfinansierede forskning er ikke hinandens modsæt-
ninger, men er tværtimod hinandens forudsætninger, og begge dele 
er nødvendigt for at sikre højkvalitetspatientbehandling.

Kan ikke stå alene
Man hører tit argumentet, at der er masser af penge i sundhedsforsk-
ning, men de private investeringer bidrager kun inden for nogle om-
råder og kan ikke stå alene. De offentlige midler er knyttet tæt sam-
men med driften i sundhedsvæsnet og nedprioriteres desværre ofte, 

når driften presses. Ofte er det op til den enkelte læge og sygeplejer-
ske at prioritere sin (fri)tid til forskning. Oftest er der ikke afsat de-
dikerede midler til forskning, men tale om, at engagerede medarbej-
dere bruger deres fritid på at udføre klinisk sundhedsforskning.

Men disse ’fritidsaktiviteter’ tælles med i opgørelsen, og det har 
den effekt, at der spares på de statslige forskningsbudgetter. Der 
mangler kort sagt dedikerede offentlige midler til den kliniske forsk-
ning. De fælles udfordringer er mange: Manglende prioritering af 
forskningen, lange ventetider og bureaukrati (særligt i det videnskab-
setiske komitésystem). Konkret har vi fire forslag til, hvad der skal til 
for at styrke den kliniske forskning i Danmark:
1. Der bør afsættes øremærkede midler til offentlig klinisk sundheds-

forskning på forskningsreserven eller på finansloven
2. Opgørelsen af de regionale og kommunale forskningsinvesteringer 

bør efterses
3. Myndighedsarbejdet omkring godkendelse af de kliniske forsøg bør 

prioriteres, så ventetiderne kommer ned
4. Der bør laves fælles retningslinjer for efterlevelse af GDPR ved kli-

nisk forskning – meget kan standardiseres til gavn for alle.
Vi har et rigtig godt udgangspunkt, gode kliniske forskningsmiljøer, 
et stærk life science-miljø, globalt førende virksomheder og engage-
rede og opsøgende patienter. Men der er meget mere, vi har brug for 
at vide for at skabe de bedst mulige behandlinger til og med patien-
terne. Danmark kan mere – også når det kommer til klinisk sundheds-
forskning.
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Kort nyt

Politisk aftale om øremærket orlov
Regeringen er sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale 
Venstre, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om, hvordan EU’s 
orlovsdirektiv skal gennemføres i Danmark.

Aftalen indebærer, at der med den kommende orlovsmodel sik-
res en ligelig fordeling af orlov mellem mødre og fædre, så mor og 
far som udgangspunkt får 24 ugers orlov hver efter barnets fød-
sel.

For lønmodtagere vil ni ud af de 24 orlovsuger være øremærket 
som følge af EU’s orlovsdirektiv. Derudover bliver solofædre ligestil-
let med solomødre i forhold til antallet af orlovsuger efter fødslen, så 
begge får 46 ugers orlov hver. Samtidig vil soloforældre få mulighed for 
at overdrage en del af deres orlov til et nærtstående familiemedlem. En-
delig får LGBT+-familier mulighed for at fordele orloven mellem op til 
fire forældre.

Pharmadanmark hilser den øremærkede orlov velkommen, idet den 
forhåbentligt vil føre til mere ligestilling på arbejdsmarkedet. Der vil ske 
en evaluering om tre år, og her vil man så kunne se, om det er nok. Kul-
turen skal ændres, så det bliver lige så naturligt for far som mor at tage 
forældreorlov, mener Pharmadanmark.

Nanomaterialer som skjold mod  
bakterier og vira

Nyt sundhedspolitisk 
forum skudt i gang

Det første møde i Pharmadanmarks sundheds-
politiske forum løb af stablen 7. oktober.

Ole Toft fra Altinget.dk, som gennem man-
ge år har beskæftiget sig med dansk sund-
hedspolitik, gav oplæg og gjorde deltagerne 
klogere på, netop hvordan sundhedspolitik-
ken bliver til.

Debatten, både virtuelt og i salen, var fin, 
og der kom mange relevante og engagerede 
indspark.

Pharmadanmarks sundhedspolitiske forum 
har til formål at skabe et sted, hvor medlem-
mer kan diskutere emner inden for sundheds-
politik om alt fra kommunale sundhedsafta-
ler til brugen af sundhedsdata.

Møderne skal give inspiration og input til 
Pharmadanmarks videre politiske arbejde.

Pernille Arrevad, tidligere medlem af Phar-
madanmarks hovedbestyrelse, som er ansvar-
lig for Det Sundhedspolitiske Forum, stod for 
velkomsten.

Lektor Biljana Mojsoska fra Roskilde Universitet har fået to millioner kroner fra Vil-
lum Fonden til at undersøge, om det er muligt at skabe nye nanomaterialer, der kan 
danne overflader, som kan genkende og nedbryde skadelige bakterier eller vira.

”Hvis vi lykkes med projektet, er et af potentialerne bakterieafvisende overfla-
der til medicinsk udstyr i direkte kontakt med kroppen som for eksempel katetre og 
kontaktlinser,” fortæller hun.

Målet er at udvikle et koncept, hvor nanooverfladematerialer kan blive fremstil-
let ved hjælp af syntetiske polymerer, der ligner strukturen af   peptider. Med speci-
fikke sekvenser af disse molekyler kan polymeren præges til de ønskede strukturer. 
For eksempel til specifikke sekvenser der genkender bakterier og laver en nanoover-
flade, der påvirker bakterierne og dræber dem. Grundidéen er inspireret af den måde, 
naturen selv kan danne foldede proteiner ud af aminosyrer. 

I forskningsprojektet vil Biljana Mojsoskas forskningsgruppe nu konkret under-
søge potentialet for kunstigt at designe såkaldte peptoid polymerer, der som kemi-
ske byggesten kan sættes sammen til nye nanomaterialer med helt specifikke egen-
skaber.  

”I laboratoriet bygger jeg basalt set molekyler, der kan samles til nye nanostruk-
turer. Overfladekemi og funktion hænger tæt sammen i mange produkter, og vi hå-
ber at udvikle nanomaterialer, som i sidste ende kan produceres industrielt på en 
billigere, hurtigere og mere bæredygtig måde, end tilfældet er i dag.” 

Forskningsprojektet vil løbe over de kommende to år med støtte fra Villum Expe-
riment. Programmet stiller højrisikovillige midler til rådighed for forskningsprojekter, 
der afprøver ukonventionelle forskningsidéer med potentiale til grundlæggende at 
ændre vores viden om verden.
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Randers 
Sønderbros 
Apotek får CSR
certificat

Hvert år uddeler Randers kommune cir-
ka 20 CSR-certifikater (Corporate So-
cial Responsibility) til virksomheder i 
kommunen, som åbner dørene for men-
nesker fra kanten af arbejdsmarkedet. I 
år er Randers Sønderbros Apotek kom-
met på listen.

Fokus på CSR og rummelighed ska-
ber stor værdi for virksomheder og or-
ganisationer af flere årsager. Det er med 
til at sikre bedre fastholdelse af med-
arbejdere ved hjælp af sund og nær 
medarbejderkontakt. Samtidigt er det 
med til at styrke arbejdspladsernes ren-
ommé både hos kunder og jobsøgen-
de, som bliver tiltrukket af, at virksom-
hederne behandler deres medarbejde-
re godt og gør noget godt for lokal-
samfundet – for eksempel ved at an-
sætte folk i fleksjob eller skånejob.

Randers Kommune har siden 2017 
haft fokus på at synliggøre og anerken-
de de virksomheder, der gør en stor for-
skel i forhold til social ansvarlighed og 
det rummelige arbejdsmarked. I den tid 
har 170 lokale virksomheder fået tildelt 
certifikatet.

Patienter med skizofreni kan halvere deres 
medicinforbrug 

Det er muligt at halvere forbruget af medicin hos patienter med skizofreni gennem en mål-
rettet indsats. Nogle kan endda blive helt fri af medicin. Det viser en evaluering fra en indsats 
med 78 patienter på Psykiatrisk Center Glostrup.

”Det er meget glædeligt, at det er lykkedes at mindske brugen af medicin hos patienter 
med skizofreni. Blandt tiltagene er en systematisk, tværfaglig indsats med en høj grad af pa-
tientinddragelse og et målrettet fokus på nedtrapning. Desuden fik patienterne en fast kon-
taktperson, og der indgik en bredere vifte af behandlingsindsatser end blot medicinering, 
blandt andet samtaleterapi og træning. Vi håber, at andre afdelinger vil tage de gode erfarin-
ger til sig og arbejde videre med medicinnedtrapning for de patienter, som ønsker det,” siger 
Laura Toftegaard Pedersen, sektionsleder i Enhed for Sygehusplanlægning i Sundhedsstyrel-
sen.

Mange mennesker med psykiske lidelser, særligt svære psykiske lidelser som skizofreni, er 
i behandling med antipsykotisk medicin og ofte også medicin for andre sygdomme. Der er 
mange fysiske og psykiske bivirkninger ved medicinen og særligt ved brug af flere forskellige 
typer medicin på samme tid. Bivirkningerne kan dels påvirke livskvaliteten, og dels kan de 
medføre, at man udvikler sygdomme, som kan øge risikoen for tidlig død. 

I perioden 2018-2021 har 78 patienter med skizofreni deltaget i et seks-måneders forløb 
gennem projektet. Der er i forløbene arbejdet systematisk og målrettet med at sænke forbru-
get af medicin. 10 procent af patienterne blev helt medicinfri, mens 52 procent fik halveret 
eller yderligere nedbragt deres brug af medicin. De foreløbige resultater peger på, at der er 
tale om langvarige effekter. 

Det målrettede arbejde med nedtrapning af medicin er nu sat i drift på Psykiatrisk Center 
Glostrup. 

Tilbagefald af kræft kan ses i blodprøve

Ny forskning fra Aarhus Universitet og Aar-
hus Universitetshospital viser, at målinger 
af kræft-DNA i blod kan forudsige tilbage-
fald af tarmkræft, ovenikøbet langt tidli-
gere end kræften kan ses ved en scanning. 

Den nye undersøgelse er foretaget blandt 
patienter med tarmkræft i stadie 3, det vil sige patienter, 
der har fremskreden kræft, og som har en høj risiko for tilbagefald. Man anta-
ger, at cirka 70 procent af disse patienter kan helbredes ved, at kræften opereres væk, mens 
30 procent får tilbagefald. Man ved bare ikke, hvem der er hvem, og alle får derfor tilbudt 
den samme efterbehandling med kemoterapi for at forebygge, at kræften vender tilbage.

Der er altså nogle, der overbehandles, og nogle der har brug for mere behandling. Det er 
det problem, som testen, der måler kræft-DNA i blod, ser ud til at løse.

”Vores resultater viser, at testen ret præcist kan udpege, hvem der har brug for yderligere 
behandling efter operationen, og hvem der ikke har. Perspektivet er, at vi kan skabe den bedst 
mulige opfølgning efter kræft, og at vi kan gøre det med en blodprøve, som ikke er særligt 
indgribende for patienten,” siger Tenna Vesterman Henriksen, ph.d.-studerende ved Aarhus 
Universitet og Aarhus Universitetshospital.

160 tarmkræftpatienter har deltaget i undersøgelsen. De har fulgt det almindelige stan-
dardprogram, men har desuden fået taget blodprøver før og efter operationen, efter behand-
ling med kemoterapi, og derefter løbende hver tredje måned.

Analysen er designet specifikt til hver enkelt kræftpatient på baggrund af DNA fra kræft-
svulsten hos den enkelte.
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Gode relationer 
gør vurdering og behandling 
af patienter mest effektiv

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

Afsættet for antologien ’Relationer i Sundhedsvæ-
senet – hvorfor og hvordan’ er, at forskning peger 
på, at gode relationer gør omsorg og behandling 

mere effektiv. Præmissen er derfor, at det en væsentlig 
opgave for sundhedsvæsenet at forankre samarbejdet om 
sundhed og sygdom i gode relationer. Og bogen sætter 
da også allerede i Indledningen trumf under sin præmis: 

”Med den evidens for effekten af gode relationer, som 
denne bog formidler, er det uforsvarligt og mod bedre vi-
dende, hvis man ikke som sundhedsprofessionel arbejder 
målrettet på at skabe de bedst mulige møder som ud-
gangspunkt for relationsdannelse mellem patient, behand-
ler og system.”

Dette suppleres yderligere med:
”Vi er således bagud (i Danmark), hvad angår opmærk-

somhed på relationens betydning for sundhed, sygdom, 
behandling og helbredelse,” og at et fokus på relationer i 
sundhedsvæsenet ”udgør et centralt udviklingsområde, hvis 
man ønsker et omkostningseffektivt sundhedsvæsen.”

 Jo, jo, forfatterne mener det alvorligt, og det indgy-
der håb for fremtidige behandlingsforløb at se et så gen-
nemført værk fra en lang række sundhedsprofessionelle, 
der med afsæt i en række praksisfelter og emner har pa-
tient- og relationscentreret medicin som central tilgang.

25 forfattere og tre redaktører
Forordet er skrevet af Ole Skøtt, som er erfaren dekan på 
SDU’s Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og som fra juni 
til oktober 2021 har været konstitueret rektor samme sted. 
Skøtt indleder bogen med en påmindelse om, at gode pa-
tientforløb kun opstår i ”smuk forening af stærke biome-
dicinske og humanistiske sociale og psykologiske kompe-
tencer.”

Bogens øvrige indhold er skrevet af 25 forskere og kli-
nikere med tværprofessionel baggrund, som hver giver 
deres bud på, hvordan man i den kliniske kontekst kan 
arbejde med en relationel opmærksomhed. Heraf har tre 
redaktører, lektor, mag.art. Elisabeth Assing Hvidt, spe-
ciallæge Jens Søndergaard og Ph.d i kommunikation, lek-
tor Anette Grønning, samlet materialet og blandt andet 
skrevet bogens Indledning, der definerer og afgrænser 
’relation’ bredt i forhold til de forskellige forfatteres til-
gange. 

Redaktørerne refererer specifikt til tre teoretiske ud-
gangspunkter, heriblandt systemtænkeren Gregory Bate-
sons beskrivelse som ”noget, der foregår mellem to eller 
flere parter”, herunder betydningen af non-verbal kom-
munikation; LaTours Aktør-Netværk teori med ”relationen 
til ikke-materielle, åndelige parter” samt ”materielle ak-
tører eller objekter, såsom teknologier” samt en dialektisk 
relationsforståelse med reference til Schibbye, om skabel-
se af selvet i samspil med andre. Relationer til ”åndelige 
partner” må vente til en senere bog, for det er ikke med 
i denne. Redaktørerne er også blandt forfatterne til før-
ste og sidste kapitler, hvilket er med til at give bogen et 
godt sammenhængende og stringent indtryk, om end der 
er en ny litteraturliste efter hvert afsnit. Et udmærket stik-
ordsregister findes bagest i bogen. 

Målgruppen beskrives som studerende, praktikere og 
beslutningstagere (s. 16). Forfatternes nævner dog også, 
at de foruden at ”sætte skub i læring og diskussioner” på 
uddannelser, inspirere forskere samt ”vække mod og indre 
glød” hos sundhedspersonale, håber at ”vække mod og in-
dre glød” hos borgere (s. 11). Det er dermed en bred grup-
pe af aktører i sundhedsvæsenet, som bogen taler til, selv-
om indholdet synes målrettet forskere og praktikere.

Efter flere år med videnskabelige publikationer pegende klart i den retning, er den her så. En ny bog om 

betydningen af relationer i sundhedsvæsenet, herunder empati, anerkendelse og ligeværdigt samarbejde 

mellem patienter og sundhedsprofessionelle: 'Relationer i Sundhedsvæsenet – hvorfor og hvordan'.

>  B O G A N M E L D E L S E
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Tretten kapitler om relationskabelse 
Indholdet i ’Relationer i sundhedsvæsenet – hvorfor og 
hvordan’ er overordnet opdelt i tre dele; ’Udgangspunkt 
for relationsdannelse’, som blandt andet rummer kapitler 
om empati, omsorg og teknologi, ’Samarbejde om relati-
onsdannelse’ med kapitler om fælles beslutningstagning, 
læge-patient relationen og kollegiale relationer, samt ’Læ-
ringsforløb om relationsdannelse’, blandt andet med ka-
pitler om narrativ medicin, eksistentielle overvejelser og 
etniske minoriteter. I alt 13 kapitler.

Første kapitel undersøger og definerer begrebet em-
pati, som bogen anser som kernekompetence hos den 
sundhedsprofessionelle. I kapitlet om omsorg som funda-
ment for relationer omtales sundhedsprofessionelles op-
gave med at tage et relationelt ansvar. Tidligere NetDok-
tor-direktør og læge, Carl Brandt, skildrer sammen med 
to øvrige forfattere, hvordan velfærdsteknologien kan 
skabe nye udgangspunkter for relationer på godt og ondt. 
I anden del, kapitel 11, ’mikroskoperer’ læge Jan Helge 
Larsen patient-læge konsultationen, og han forklarer, 
hvordan mange patienter kan have mindst lige så meget 
brug for at fortælle om sine lidelser, og for ’venligt, ac-
cepterende nærvær’ som for en biomedicinsk diagnose. 
Kapitlet ledsages, som flere andre kapitler, af øvelser, som 
involverer videooptagelser af en konsultation. Et kapitel 
om ’Symmetrisk partnerskab i læge-patient relationen’ 
underbygger patient-behovet for anerkendelse ved refe-
rence til sociologen Axel Honneth’s teorier om usynlighed 
i relationen og de tre anerkendelsesformer. Ønsket om at 
se patienten som en ligeværdig og vigtig partner for at 
opnå gode behandlingsforløb karakteriserer hele bogen. 

Tung evidens - men ingen farmaceuter
Indholdet i bogen hviler på en blanding af teori og empi-
ri, og det er bygget på naturvidenskabelig evidens samt i 
mindre grad metoder anvendt i psykologi og etnografi 
(introspektion og autoetnografi). Der er ingen farmaceu-
ter/lægemiddelakademikere, og ej heller borgere/patien-
ter, der har bidraget, og dermed desværre heller ikke et 
kapitel om relationsdannelse på apoteket. Til gengæld 
kommer bogen godt omkring både forhold ved kronisk 
sygdom, betydningen af kollegiale relationer, sundheds-
professionelles kontroltab ved at vise sårbarhed samt den 
digitale læge-patient relation. Farmaceuter og andre læ-
gemiddelakademikere med interesse for relations-arbejde 
i sundhedsvæsenet kan dermed helt sikkert også få gavn 
af at læse denne bog. 

Bogen er udgivet med støtte fra Veluxfonden og Forsk-
ningsenheden for Almen Praksis, SDU.

Sundhedsvæsenet har udviklet sig hastigt over de senere år. Diagno-
serne er blevet mange, udredningsmulighederne utallige, og behand-
lingerne avancerede. Sygdomme, der var nærmest umulige at be-
handle, kan nu lindres eller kureres. Men der mangler noget!

Sundhedsvæsenets tiltagende fokus på effektivisering, rationalisering 
og digitalisering har sat relationerne under pres og gjort det relatio-
nelle rum “magert”.

Forskning peger enstemmigt på, at gode relationer gør vurdering  
og behandling af patienter mest effektiv. Derfor er det en væsentlig  
opgave for sundhedsvæsenet at forankre samarbejdet om sundhed  
og sygdom i gode relationer. Det gælder hele vejen rundt: mellem 
sundhedsprofessionelle og patienter og deres pårørende, internt  
mellem kolleger i sundhedsvæsenet, og i den sundhedsprofessionelles 
forhold til sig selv. Denne bog ønsker at anvise veje, man kan gå, der 
forbedrer og beriger relationer i sundhedsvæsenet.

Relationer i sundhedsvæsenet er skrevet af en række forskere og klini-
kere med tværprofessionel baggrund, som hver giver deres bud på, 
hvordan man i den kliniske kontekst kan arbejde med en relationel op-
mærksomhed på omsorg og behandling – til gavn for både patienter, 
pårørende og sundhedsprofessionelle.

Bogen er et vigtigt bidrag til at styrke vores sundhedsvæsen. Den er 
relevant læsning for alle sundhedsprofessionelle og -studerende samt 
for enhver med interesse for kommunikation i relationer.

ELISABETH ASSING HVIDT er mag.art.  
i religionssociologi og lektor ved Institut  
for Sundhedstjenesteforskning og adjunkt 
ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk 
Universitet. Hun har siden 2010 beskæftiget 
sig med relationer og sociale interaktioner i 
sundhedsvæsenet.

JENS SØNDERGAARD er speciallæge  
i både almen medicin og klinisk farma- 
kologi. Han har de sidste mange år været  
professor og forskningsleder ved Syddansk 
Universitet og er både i den daglige klinik  
i almen praksis og forskningsmæssigt  
interesseret i relationsdannelse mellem 
sundhedspersonale og patient.

ANETTE GRØNNING er ph.d. i kommunika-
tion og lektor ved Medievidenskab, Institut 
for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. 
Hun har siden 2003 forsket og undervist  
i digital kommunikation og sociale medier, 
herunder særligt e-mail og chat.

OM FAGREDAKTØRERNE

Samfundslitteratur.dk

     RELA
TIONER
           I SUNDHEDSVÆSENET

ELISABETH ASSING HVIDT  
JENS SØNDERGAARD 
ANETTE GRØNNING (RED.)

– hvorfor og hvordan?

R
ELA

TIO
N

ER
  I SU

N
D

H
E

D
SVÆ

SE
N

E
T

'Relationer i Sundhedsvæsenet  
– hvorfor og hvordan' udgave 2021 

Forlaget Samfundslitteratur
ISBN (trykt bog): 978-87-593-3683-0 

ISBN (e-bog): 978-87-593-3979-4
Red. af Elisabeth Assing Hvidt, Jens 

Søndergaard og Anette Grønning
Pris bog (Softcover): 339 kr. 



32 Pharma 9 / 2021

Kort nyt

Sundhedsydelser 
på apotek

Apotekerne i Danmark tilbyder en 
række sundhedsydelser til borgerne, 
der blandt andet kan hjælpe til bedre 

brug af medicin.

43.700 
om året får tjek på inhalationen.

43.750 
om året får dosispakket medicin.

22.000 
om året får en medicinsamtale.

7.800 
om året får en compliancesamtale.

257.000 
om året er blevet influenzavaccineret.

18.400 
genordinationer det seneste år.

Tallene fremgår af ’Lægemidler i 
Danmark 2020-21’, som udgives af 

Danmarks Apotekerforening. 

SST er tredjestørste 
annoncør 

Sundhedsstyrelsen (SST) bliver den 
tredjestørste reklame-annoncør i år med 
et forbrug på 172 millioner kroner på 
information om COVID-19. Det er den 
største informationsindsats i SST’s hi-
storie.

Styrelsens indsats er kun overgået 
af Danske Spil og Elgiganten. 

Ifølge professor i sundhedsøkonomi 
Jes Søgaard fra Syddansk Universitet 
er 172 millioner kroner ikke særligt me-
get i corona-perspektiv. Alene testind-
satsen kostede på et år omkring 10 mil-
liarder kroner. Men det er meget mere, 
end man tidligere har brugt på den 
slags kampagner, fortæller han til DR.

Forskere afdækker migrænes kønsskævhed 

Omkring en milliard mennesker er i varierende grad ramt af migræne, og kvinder i den føde-
dygtige alder rammes tre gange så hyppigt som mænd. Et svensk-dansk forskerhold er kom-
met med et bud på en forklaring. 

Forklaringen handler om forhold i forbindelse med frigivelse af det naturlige signalstof 
CGRP, som udvider blodkarrene i hjernehinderne – hvilket kan fremkalde migræne. Viden om 
dette samspil har givet mulighed for at udvikle CGRP-hæmmere, som i dag hjælper mange 
patienter med svær, kronisk migræne. Men man mangler stadig at forstå en del om årsagen 
til overhyppigheden af migræne hos kvinder i den fødedygtige alder. Her kommer det 
svensk-danske forskningsholds forklaring om en ’migrænebremse’ i kvinders hormonelle cy-
klus ind i billedet. 

Der eksisterer et ret fast sygdomsmønster hos migræneramte kvinder i den fødedygtige 
alder: En til to dage før de skal have menstruation, sætter den grimme hovedpine ind. 

”På dette tidspunkt er hormonerne østrogen og oxytocin faldet til det laveste niveau i den 
hormonelle cyklus – og det er det biokemiske signal, der indikerer, at kvinden skal til at men-
struere. Spørgsmålet er, hvordan man kan forstå dette hormonfald i relation til den hovedpi-
ne, som sætter ind på netop dette tidspunkt,” siger professor Lars Edvinsson, en af forskerne 
bag. 

Signalstoffet CGRP – som altså signalerer smerte til hjernen – frigives i trigeminusnerven, 
der sidder i det trigeminale område i selve hjernen. Denne nerve er en sensorisk nerve, som 
giver impulser til hovedet og ansigtet – og den adskiller sig på et meget væsentligt punkt fra 
mange andre strukturer i hjernen. Blodkarrene i det trigeminale system mangler således 
blod-hjerne-barrieren, som holder de allerfleste kemiske substanser ude af hjernen og der-
med sikrer dermed et stabilt biokemisk miljø i hjernen. 

”Når et område ikke har barrieren, betyder det, at der netop her kan passere stoffer fra 
blodbanen ind i hjernen. Derfor kan østrogen og oxytocin, som cirkulerer i kvindens blod, 
uhindret trænge ind i det trigeminale system – hvor nervecellerne via særlige receptorer på-
virkes af de to hormoner.” 

Lars Edvinsson forklarer videre: 
”Østrogen og oxytocin må antages at fungere som en ’migrænebremse’ hos kvinder i den 

fødedygtige alder. Når østrogen- og oxytocin-niveauet falder i forbindelse med den tilstun-
dende menstruation, kan dette hormon ikke længere holde det smertefremkaldende signal-
stof CGRP i kort snor, og så kommer migrænesmerterne.” 

Hypotesen skal nu testes i blandt andet dyreforsøg.
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Bag med Pharma
Opskrift: Wissam Bouqasri / Foto: Wissam Bouqasri og Camilla Schiøler

Sidste år bad Pharma farmaceut Wissam 
Bouqasri fra ’Den store bagedyst’ på 
DR1 om at komponere en særlig jules-

måkage til læserne. Opskriften med blandt 
andet valnødder og vanilje kaldte hun ’Far-
maceutdrømmen’. I anledningen af juletiden 
gentager vi opskriften på småkagen, som er 
så nem at have med at gøre, at selv de små 
kan være med.

Sådan gør du

Tænd ovnen på 200 grader.

Kom valnødderne i en mindre bradepande 
eller på en bageplade, og rist dem i ovnen 
ved 200 grader i cirka syv minutter. Når 
nødderne er afkølet, blendes de til mel i en 
minihakker eller foodprocessor. 

Flæk vaniljestangen på langs, og skrab 
kornene ud med en lille urtekniv. Mas 
kornene sammen med en spiseskefuld 
sukker. 

Rør smørret blødt, og tilsæt vanilje og 
sukker. Rør det sammen, indtil det bliver 
hvidt. 

Tilsæt mel og citronskal, og rør det 
yderligere sammen i fem minutter.  

Kom dejen i en sprøjtepose med en 1 cm 
rund tylle. Hvis ikke du har sådan en, kan 
du bruge en frysepose og klippe et hul i 
spidsen. Sprøjt dejen ud på størrelse med 
en femkrone. 

Skru ovnens temperatur ned til 185 grader, 
og bag småkagerne i cirka 12-16 min. 

Blanke valnødder:

Honning, vand og valnødder varmes op i 
en gryde, til alt vandet er fordampet. Husk 
at røre rundt samtidig. Afkøl derefter 
nødderne, og pynt småkagerne med en 
valnød på toppen.

Det skal du bruge

200 g stuetempereret smør

1 vaniljestang 

100 g sukker

150 g hvedemel 

100 g valnødder  
+ ekstra valnødder til pynt

Skal fra 2 økologiske citroner 

Blanke valnødder: 

3 spsk. honning

3 spsk. vand

Antallet af valnødder afhænger  
af mængden af småkager. 

TIP!
• Brug altid rigtigt smør til dine julesmåkager. Ingen smørbare produkter 

eller plantebaseret smør. Og brug en god, fed vanilje i en lækker kvalitet – 
det kan smages.

• Hvis det skal gå lidt stærkt, kan du eventuelt erstatte det hjemmelavede 
valnøddemel med mandelmel, som fås i de fleste super markeder.

• Tilsæt krydderier som nelliker og kanel, hvis du ønsker en mere krydret 
julesmåkage. I så fald kan det være bedre at bruge mandelmel, da 
valnøddemel har en mere dominerende smag.
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University of Copenhagen and
Danish Pharmaceutical Society
The Biopharmaceutical Section

The microbiome of the gut:
Roles in health and disease

Thursday 9th December 2021
Benzon Auditorium

Universitetsparken 2, University of Copenhagen The human microbiome has received increasing attention 
over the past many years. Although gut microbes have been explored for several decades, investigations 
of their role in health and disease are now attracting much attention beyond studies of classical infectious 
and inflammatory gut diseases. It is evident that a balanced normal gut microbiota is important for well-
being, and also that diseases in other parts of the body can influence the gut microbiota. This includes not 
only obesity, diabetes, and liver diseases, but also cancer and even neurodegenerative diseases. At this se-
minar, a panel of experts will provide an overview of the current knowledge and examples of practice in 
exploring – and exploiting – gut microbes for health management.

14.00-14.10  Welcome by the Danish Pharmaceutical Society 
Steen Ingwersen and Hanne Mørck Nielsen

14.10-14:50  The human gut microbiome 
Professor Oluf Borbye Pedersen, Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic 
Research, Copenhagen

14.50-15.30  Treatment opportunities with intestinal microorganisms  
Chief Physician and Clinical Research Associate Professor Andreas Munk Petersen, 
Gastrounit, Amager-Hvidovre Hospital

15:30-15.45  Break with refreshments

15.45-16.20  Targeting and modulating gut microbes for therapy 
VP - Head of Synthetic Biology and Bioinformatics Eric van der Helm, SNIPR Biome, 
Copenhagen

Registration no later than Monday 6th of December  at
www.farmaceutisk-selskab.dk /kommende-arrangementer/
No entry fee, non-members are also welcome to participate.

http://www.farmaceutisk-selskab.dk
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>  T E L E FA R M A C I

De to nyudklækkede farmaceuter Aleksandra Knezevic og Abdullah Al-Janabi har i deres speciale 

analyseret brugen af telefarmaci i Danmark, herunder online apoteker. De konkluderer blandt andet, at der 

er en stærkt positiv holdning til telefarmaci, men også en række udfordringer.

Af Christian K. Thorsted

analyserer muligheder og udfordringer 
inden for telefarmaci

Aleksandra Knezevic og Abdullah Al- 
Janabi har i deres farmaceutspeciale 
undersøgt brugen af telefarmaci-løs-

ninger samt online apoteker. De konkluderer, 
at der er gode muligheder for at øge brugen, 
men også udfordringer.

”Der er generelt en positiv holdning til bru-
gen af telefarmaci i Danmark blandt samtlige 
interessenter, men samtidig må man konstate-
re, at der ifølge vores speciale er overraskende 
få borgere – kun omkring en fjerdedel – som 
faktisk benytter sig af telefarmaci-løsninger,” 
fortæller Aleksandra Knezevic, som blev fær-
diguddannet fra PharmaSchool i sommer.

Hendes specialemakker Abdullah Al-Jana-
bi supplerer:

”Der er mange aktuelle politiske og øko-
nomiske udfordringer, der står i vejen for, at 
telefarmaci-løsninger kan etableres endnu 
mere, end det er tilfældet i dag. Løsningen på 
disse udfordringer har i andre lande vist sig at 
være liberalisering af apotekssektoren, som 
man har set i Sverige. Men i Danmark er der 
rigeligt med andre muligheder i forhold til, 
hvor mange der rent faktisk bruger telefar-
maci som apoteksløsning.”

I forbindelse med specialet anvendte Alek-
sandra Knezevic og Abdullah Al-Janabi en 
spørgeskemaundersøgelse. Den viste, at te-
lefarmaci på apotek oftest bruges af ældre, 
som modtager kronisk behandling samt bor-
gere, som bor mere end tre kilometer fra de-
res primære apotek. 

”De yngre er mere tilbageholdende i for-
hold til brugen af telefarmaci, og det skyldes 
ifølge vores undersøgelse blandt andet mang-
lende kendskab til telefarmaci-løsningers ek-

sistens. Desuden er forsendelsesomkostnin-
gerne for dem, der bor i nærheden af apote-
ker, og usikkerhed vedrørende konsultation, 
centrale årsager i valg af apotek for de yngre 
borgere,” forklarer Aleksandra Knezevic.

Specialet viser, at borgere i Danmark, som 
bruger en telefarmaci løsninger, ofte gør det 
på grund af faktorer som diskretion, kendskab 
til lagerstatus på forhånd, og fordi de kan få 
abonnements-lignende løsning på deres me-
dicin. 

”Vores spørgeskemaundersøgelse viste også, 
at de adspurgte generelt har en meget positiv 
holdning til telefarmaci, og størstedelen angav, 
at de vil være åbne for at prøve en telefarma-
ci-løsning. Vi vurderer på den baggrund, at man 
vil se en stigende udvikling i telefarmaci løs-
ninger, både lokalt på apotekerne, men også 
hos online apoteker. Den overvejende positive 
tilgang til telefarmaci deles af både kunder og 
apotekere,” siger Abdullah Al-Janabi.

Parallelt med deres specialeskrivning blev 
Apotekerforeningens nye app  'apoteket' lan-
ceret med blandt andet receptoverblik og be-
stilling af receptmedicin – app'en betegner 
de to farmaceuter som et supplement til de 
mange eksisterende løsninger, der findes i for-
vejen. 

Fremtidsperspektiv/forslag til 
løsninger
Aleksandra Knezevic og Abdullah Al-Janabi 
mener, at der er et behov for at undersøge, 
hvad interessenternes rolle er i forbindelse 
med at øge brugen af telefarmaci , herunder 
at borgerne faktisk kender til muligheden for 
at bruge disse apoteksløsninger.

”Som resultaterne fra vores undersøgelse 
viser, er kendskab til, at man kan købe medi-
cin på nettet eller få det leveret, et problem i 
Danmark. De fysiske apoteker og online apo-
teker kan med fordel udvikle måder, der guider 
apotekskunder til at bruge diverse eksisteren-
de online platforme, som er relateret til apote-
ket, så kunderne er klar over muligheden for 
at bruge en telefarmaci-løsning samt hvordan 
man bruger den,” siger Aleksandra Knezevic.

Abdullah Al-Janabi tilføjer:
”Vi synes, det er vigtigt at understrege, at 

mulighederne er der – herunder at de fleste 
apoteker har et ’online apotek’ via indkøbs-
kæderne, som de færreste borgere kender til,” 
siger han.

Derudover synes de to farmaceuter også, 
at man via Lægemiddelstyrelsen eller akkredi-
teringsstandarden DDKM eller internt på apo-
tekerne bør definere et klart sæt retningslinjer, 
der er specifikke for telefarmaciløsninger.

”På den måde sikrer man, at farmaceutens 
og farmakonomens faglighed er konsistent, 
når de rådgiver borgere, for eksempel online, 
via en telefon eller email. I nogle lande, hvor 
telefarmaci er meget mere udbredt end i Dan-
mark, ses det nemlig, at der bliver konsulte-
ret færre og færre kunder, eller at konsultati-
oner er blevet taget helt ud ved brug af tele-
farmaci,” siger de to farmaceuter.

De slutter:
”Da vi har gjort os nogle interessante fund, 

håber vi, at vi kan sparke gang i en efterhån-
den efterspurgt debat om telefarmaci her-
hjemme.”

Farmaceutspeciale 
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Et bredt flertal af Folketingets partier besluttede før sommerferien at videreføre ordningen med medicinsk cannabis, der 

stod til at udløbe ved udgangen af i år. Formelt forventes lovforslaget vedtaget i december. I den anledning giver farmaceut, 

ph.d. Per Holm en historisk perspektivering af fakta om cannabis’ medicinske brug gennem tiderne.  

Af Per Holm, Ph.d. (pharm.)

Behandlingseffekt  
af medicinsk cannabis 
gennem historien

Den danske forsøgsordning med medicinsk cannabis blev i maj 
i år forlænget med yderligere fire år. Forlængelsen betyder, at 
læger fortsat har mulighed for at ordinere medicinsk cannabis, 

som ikke er godkendt som lægemidler. Samtidig gøres ordningen per-
manent for virksomheders mulighed for dyrkning af cannabis til me-
dicinsk brug.  

Ordningens relevans i forhold til blandt andet opsamling af viden 
kan diskuteres, men i denne artikel vil der være fokus på at give en 
historisk perspektivering af fakta om cannabis medicinske brug gen-
nem tiderne, som nok er ukendt for de fleste.  

En af de ældste nytteplanter i verden 
Cannabis har som medicinsk plante og rusmiddel en historie, der går 
tusinder af år tilbage i Kina og kendes fra både Indien og Egypten, 
hvorfra den kom til Europa i det 19. århundrede. Ruseffekten er ma-
lerisk beskrevet i mange litterære skrifter fra 1800-tallet. 

Cannabisplanten er en af de ældste nytteplanter i verden. Den an-
vendes både som rusmiddel, lægemiddel, i fødevarer og fibrene til 
Randers reb. I de arter, der har ruseffekt, er indholdet af aktivt stof 
højst i hunblomsten, men også andre dele af planten indeholder bio-
logisk aktive cannabinoider. I Østen blev den som folkemedicin an-
vendt til behandling af alt fra smerter til malaria og diarré. 

Introduktionen af cannabis som medicin i Europa var derimod in-
gen succes. Uheldigvis for udbredelsen af medicinsk cannabis fik Har-
ry Anslinger, formand for Federal Narcotics Bureau i USA, i 1937, kon-
gressen til at forbyde dets anvendelse i medicin. Han var en effektiv 
lobbyist, der spredte historier om cannabis som værende et meget 
farligt narkotika og et ’killer drug’, der gjorde folk sindssyge. Denne 
lov stoppede al videre forskning i medicinsk cannabis de næste 20-
30 år i USA.  Cannabis blev internationalt kriminaliseret af FN, som 
det også skete i Danmark i 1961. 

Forskningen i cannabis fortsatte dog i 1950’erne med fokus på op-
klaring af, hvilke medicinske aktive kemiske stoffer, det indeholder 
(1). Dette meget omfattende opklaringsarbejde førte kort efter An-
den Verdenskrig til isolering af de aktive kemiske stoffer (cannabino-
ider). I korthed er det THC (delta 9-tetrahydrocabinol) og CBD (can-
nabidiol), der er de mest potente medicinsk aktive stoffer. THC er an-
svarlig for de euforiske bivirkninger (ruseffekter), hvor CBD ikke har 
samme potente bivirkninger eller medicinske virkninger. 

Investering i analogt stof
Interessen for THC som medicinsk kandidat resulterede i kemisk frem-
stilling af et stort antal THC –analoger, og store medicinalvirksomheder, 
som Pfizer og Eli Lilly, investerede stort i området med henblik på at 
fremstille et analogt stof med smerte- og kvalmestillende effekt, men 
uden de euforiske bivirkninger. Man fandt stoffer, som var langt mere 
potente end THC, også med smertestillende effekt – lige så stærkt som 
morfin. Test på mennesker i et større antal kliniske forsøg C

 i 1980’erne viste desværre, at bivirkningerne relateret til ruseffek-
ter var uacceptable, og forskning på dette felt stoppede. Man har kort 
sagt rigtig meget viden om det virksomme stof, primært THC. Man 
ved hvordan det udskilles og metaboliseres.  Endvidere kender man 
bivirkninger, som THC kan give, der primært er knyttet til ruseffekter, 
men også omfatter effekt på korttidshukommelse, sløvhed og nedsat 
koncentration. Man ved også, at stoffet ikke er toksisk, altså ikke 
fremmer cancer eller skader indre organer eller eventuelt fostre, selv 
i høj koncentration, og at man ikke bliver fysisk afhængig af indta-
gelsen. Således kan cannabis i farlighed ikke på nogen måde sam-
menlignes med de ’hårde stoffer’. Dermed ikke sagt, at cannabis er 
ufarligt. Det har nedsættende effekt på blodtryk og øger pulsen, og 
hos psykisk ustabile personer kan det udløse psykoser, og den posi-
tive virkning er tæt på den dosering der giver bivirkninger.

THC – en tyk olieagtig substans – der er ekstremt opløseligt i fedt 
og uopløseligt i vand, hvilket gør, at den perorale biotilgængelighed 
er ringe og variable. Den dosis, man indtager, skal justeres til den en-
kelte patient for at undgå bivirkninger. THC elimineres langsomt, og 
det ophobes i fedtvæv, hvor det er mest opløseligt. Omvendt passe-
rer det hurtigt ind i hjernen, da denne passage fremmes af fedtoplø-
seligheden, hvilket er en fordel i forhold til CNS-effekten. 

THC kan spores i blodet op til mindst en måned efter indtagelse, 
hvilket gør det til en helt uegnet kandidat til et sovemiddel. Det er 
nemmest at dosere ved rygning/fordampning, da det optages umid-
delbart til hjernen, og dermed kan brugeren stoppe inhalation før 
uheldige ruseffekter opstår, i modsætning til for eksempel indtag af 
en kapsel, hvor virkningen først viser sig timer efter.

Studier af ringe kvalitet
Der er i 2017 udgivet en metaanalyse-rapport fra en videnskabelig 
kommission i USA (2), der meget grundigt gennemgår, hvilke syg-
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domme der er publiceret studier for, som viser klinisk ef-
fekt, og for hvilke der er begrænset eller 
ingen påvist klinisk effekt. Skuffende 
mange studier er desværre af dårlig vi-
denskabelig kvalitet, som gør en konklu-
sion vanskelig. 

Metaanalysen (2) har fundet bevis for, at det virker mod 
følgende sygdomme/symptomer: Kroniske smerter, kvalme og opkast-
ning, multipel sklerose (kramper) og til appetitstimulering. En nylig metanalyse 
fra marts 2021 har efter 2,5 års intensivt arbejde med 20 smerteforskere fra hele 
verden konkluderet, at cannabis ikke har nogen effekt på smerter, men til gen-
gæld er der stor risiko for bivirkninger. Forskerne har i deres projekt kun foku-
seret på at undersøge cannabis som muligt smertelindringsmiddel og har ikke 
forholdt sig til eventuelle effekter på andre sygdomme. 

Når det gælder THC’s effekt på kvalme, opkastning og appetitstimu-
lering, er der godkendte lægemidler på markedet i USA: Marinol og 
Cesamet kapsler med en olieholdig opløsning af henholdsvis THC 
og THC- lignende stof. De har dog ikke fået den store udbredelse, 
da der i dag findes andre og måske bedre lægemidler til rådighed. 

Sativex findes på markedet i Danmark som mundspray (THC/
CBD 1:1) godkendt til behandling af multipel sklerose. Et rent 
CBD- lægemiddel, Epidiolex kapsler, er for nylig godkendt 
i USA til behandling af sjældne epilepsiformer, Lægemid-
delstyrelsen har godkendt nogle få ’cannabis-urte-præ- para-
ter’ eller droger, som det hedder i farmaceutisk sam- menhæng 
fra Holland. Droge-præparaterne er kontrolleret med kendt styrke, 
men i vejledningen fremgår det, at patienten enten koger sin egen te (infus) el-
ler inhalerer dampene fra en fordamper (evaporizer). Det skal bemærkes, at THC/
CBD fedtopløselighed begrænser udtrækningen i te, og rygning/fordampning 
er lige så usundt som rygning. CBD-præparater kan købes på nettet, selv-
om det mig bekendt ikke er lovligt. CBD kan i øvrigt nemt omdannes 
til det aktive THC hjemme i køkkenvasken, hvis man går efter den eufo-
riske effekt.

  
Konsekvenser af legalisering?
Der er en ’dark horse’ i spillet om udbredelsen af medicinske cannabinoider, 
som er relateret til det stigende offentlige pres på myndighederne for at lega-
lisere cannabis. I øjeblikket er cannabis afkriminaliseret i Holland, Georgien og 
Portugal, så det kan besiddes legalt til personligt brug. Et forslag om legalise-
ring er på vej i Tyskland. I Canada og Uruguay og otte stater i USA, blandt andet 
Californien og Oregon, er det legaliseret. Måske legaliseres det snart i alle sta-
ter, da et forslag om dette er vedtaget i repræsentanters hus i december 2020. 
I Canada har legalisering af cannabis ført til et boom i markedet, som har under-
gravet kvalitetskravene til medicinsk cannabis, og det sker også USA.  Det er 
derfor svært at sige, hvordan medicinsk cannabis og afledte produkter kommer 
til at indgå på det globale marked, og om det vil blive overhalet af ikke kon-
trollerede produkter også i Europa.

Referencer

The Sciences of Marijuana. Leslie L. Iversen, Oxford University Press Inc. New York. 2nd. 

Edition 2008
The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids – the current state of evidence and 
recommendation for research.  The National Academies of Sciences – Engineering – 
Medicine. The National Academies Press, Washington, DC. 2017
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Kort nyt

Der eksisterer allerede megen støtte i startup-
økosystemet i form af acceleratorer og inku-
batorer. Imidlertid er der mangel på lettilgæn-
gelige laboratorier, som er helt afgørende for 

life science-iværksættere, der ønsker at ge-
nerere proof-of-concept (PoC) og skaffe fonds-
midler. Formålet med CPHLabs er at gøre det 
nemmere for bio-iværksættere at komme i 
gang med laboratoriearbejdet, og drastisk øge 
hastigheden og antallet af testede hypoteser 
samt innovative løsninger.

Ud over laboratoriefaciliteter vil CPHLabs 
give brugerne mulighed for at komme i kon-
takt med ligesindede iværksættere, mentorer, 
eksperter, forskere og investorer gennem net-
værksarrangementer og workshops.

CPHLabs er finansieret af Industriens Fond 
og har indgået et nyt partnerskab mellem tre 
vigtige aktører inden for life science innova-
tion i Danmark: Symbion, Københavns Uni-
versitet og REBBLS.

Symbion er et af de mest erfarne commu-
nities indenfor startups i Danmark med mere 

end 650 startups placeret på seks forskellige 
lokationer. REBBLS er Københavns førende 
netværk af unge life science-iværksættere og 
fagfolk.

”Takket være finansieringen fra Industri-
ens Fond vil vi samarbejde på nye måder med 
formålet at forbedre iværksætterøkosystemet 
inden for life science samt skabe et blueprint 
af, hvordan man udvikler dele-laboratorier,” 
siger Josephine Schrøder, Head of CPHLabs.

Industriens Fond støtter CPHLabs med seks 
millioner kroner over en tre-årig periode med 
det formål at udvide life science og biotek-øko-
systemet i Danmark.

CPHLabs er fysisk placeret og forankret på 
Symbion, og der er ingen krav om IP eller ejer-
skab fra iværksætterne.

Når man har knogleskørhed, også kaldet oste-
oporose, er det ekstra vigtigt at spise sundt 
og varieret, få nok kalk og holde sig aktiv. 
Med en ny dansk app ’Mine knogler’ kan man 
følge sin sygdoms udvikling ved at indtaste 
sin T-score, beregne sit daglige indtag af kalk, 
samt finde inspiration til hvordan man kan 
holde sig aktiv, på trods osteoporose. En T-sco-
re er et mål for knoglemassen (egentlig knog-
letætheden, BMD). Jo lavere knoglemassen 
er, des mere negativ er T-scoren. 
”Vi ved, at halvdelen af osteoporosepatien-
terne ikke følger behandlingsanbefalingerne, 
og mange stopper med deres medicin. Vi hå-
ber, at det at have let adgang til information, 
råd og praktiske redskaber direkte på telefo-
nen, vil hjælpe borgere med osteoporose. Det 
kan for eksempel være viden om medicinsk 
behandling, knoglevenlig træning, eller lin-
dring af smerter ved eksempelvis sammenfald 
i ryggen,” siger Christoffer Bruun Korfitsen, 
der er projektleder og fuldmægtig i Sundheds-
styrelsen. 
Appen bygger på et Ph.d.-projekt fra Pernil-
le Ravn Jakobsen. 

Hun skriver på LinkedIn: 

”Da jeg i 2015 startede mit ph.d-projekt, 
drømte jeg om at bedrive forskning, der ville 
gøre en forskel for patienter, læger og andre 
sundhedsprofessionelle i det osteoporotiske 
økosystem. I 2018 indleverede jeg min af-
handling og havde udviklet og testet en app 
til patienter med osteoporose sammen med 
et fantastisk team af vejledere, appudviklere 
og brugere på alle niveauer. Appen blev im-
plementeret på OUH, og kort tid efter kon-

taktede Sundhedsstyrelsen mig for at høre, 
om ikke alle patienter i Danmark kunne bru-
ge appen. Det førte til et længerevarende 
samarbejde om at videreudvikle appen sam-
men med en arbejdsgruppe nedsat af Sund-
hedsstyrelsen, dygtige folk fra Videnscenter 
for Knoglesundhed og en række andre aktø-
rer, herunder udviklere fra MedWare. Og nu 
er den her – en national mestringsapp til alle 
patienter med osteoporose i Danmark.”

CPHLABS SKAL LØSE LABORATORIE-MANGLEN 
TIL LIFE SCIENCE- IVÆRKSÆTTERE 
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Innovativ dansk app til patienter med osteoporose
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Sundhedsministeriet har sammen med Strategisk Alliance for Re-
gister- og Sundhedsdata (STARS) taget initiativ til at udarbejde 
en eksempelsamling, der fremhæver nogle af de forskningsresul-
tater, der kan skabes på baggrund af danske sundhedsdata og med 
respekt for datasikkerheden. Eksempelsamlingen viser et udsnit 
af den store mængde af registerforskning i Danmark og skal ses 
som en smagsprøve på, hvordan forskning i sundhedsregistre kan 
føre til nye og bedre behandlingsformer til gavn for patienterne. 

Et af de fremhævede projekter handler om Hydrochlorthiazid, 
som er et af verdens mest brugte blodtrykssænkende lægemidler. 
Her blev det gennem anvendelse af sundhedsdata dokumenteret, 
at langtidsbrug af blodtryksmidlet er forbundet med en øget risi-
ko for hudkræft. De danske sundhedsregistre har gjort studiet mu-
ligt, fordi forskerne kunne se på danskernes medicinforbrug over 
mange år og sammenholdt det med, hvem der har fået en hud-
kræftsdiagnose. Dette er vigtig viden, da verden efterfølgende har 
anerkendt hudkræft som en bivirkning af præparatet. Læger kan 

derved være opmærksomme på, at nogle patienter i forvejen er i 
øget risiko for kræft og medtænke dette i behandlingsstrategien 
for den enkelte. 

Andre eksempler er brug af Landspatientregisteret til under-
søgelse af en immunreceptorvariants betydning for risikoen for 
udvikling af hjertekarsygdomme, undersøgelse af om indtagelse 
af nitrat og nitrit øger risikoen for kræft i fordøjelsessystemet, og 
brug af registre til at undersøge betydningen af livsstilsrelaterede 
og socioøkonomiske risikofaktorer for udviklingen af multisygdom. 

Danmark har en lang tradition for at anvende sundhedsregistre 
til forskning af væsentlig samfundsmæssig interesse. De danske 
sundhedsdata kan sammenkobles ved hjælp af det unikke cpr-num-
mer, som alle i det danske folkeregister er blevet tildelt siden 1968. 
Det er grundlaget for, at Danmark har nogle af verdens mest vel-
udviklede digitale sundhedsregistre, som kan bidrage med ny og 
vigtig viden. 

Find det hemmelige budskab, og kom med i lodtrækningen om en 
hyggelig biograftur for to med popcorn og sodavand.

Pharma’s julequiz

Send dit svar til redaktionen@pharmadanmark.dk 
senest 31. december.
Vinderen får direkte besked 7. januar.

D+      -v    fagfo+  -ø      -ter    -fj    -ue ytt+    i+   -mu

p+     -b-l    9.    -t    p+     -l-s    f+   -t+de          -b    s+      -a+rg. 

               -k+g   -str+ig   -v    t+    -b   2022  e+     -u    -ger.

Inspiration til mere dansk sundheds registerforskning 

mailto:redaktionen@pharmadanmark.dk
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Pharma  
no. 9 
And so we have reached 

the final edition of 

Pharma for 2021. This 

edition includes, inter 

alia, a report from 

Pharmadanmark’s 

annual general meeting,

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

Pharmadanmark’s annual general meeting

Fortunately Pharmadanmark’s annual general meeting (RP) did not have go online this year – though 
the participants had the opportunity to do so.

In her welcome message, Rikke Løvig Simonsen, Chairperson of Pharmadanmark, said:
“I strongly believe that there is a future for highly specialized unions, if you know how to work to-

gether and join forces with other unions. The collaboration between us and the Danish Veterinary As-
sociation is a fine example of this – and I actually believe that other smaller unions along the way will 
follow in our footsteps,” she said.

The two associations moved together in September, so the joint journey has only just begun.
“But already now I feel that our analysis behind the collaboration is correct: The two associations 

have a lot in common. We value closeness and accessibility to the members very highly, and we believe 
in the value of a professional community. We are a really good match for each other,” she added.

Rikke Løvig Simonsen also addressed one of the important political issues for Pharmadanmark: 
Medicine waste.

Pharmadanmark wants to stop waste of medicine because it will benefit citizens, the environment 
and society. Therefore, in 2019, the association established the Alliance Stop Medicine Waste togeth-
er with a number of partners.

“Our focus on medicine waste gives us attention from other organizations – in this way, medicine 
waste also has a strong relationship-building element. We can use this in many other contexts. I have 
always wanted Pharmadanmark to be an association that other organizations would like to collaborate 
with and listen to. That’s where we’re about now. We need to further expand that position.”

The Chairperson’s Editorial
In her editorial, Chairperson Rikke Løvig Simonsen reflects on 2021, which because of COVID-19 did 
not go quite as expected.

“COVID-19 is unfortunately not a closed chapter yet, but we were able to meet at our annual gen-
eral meeting. I had the great pleasure and honor of being re-elected chairperson – this is my last term. 
I thank you for your trust and look forward to continuing the work. We have a very ambitious goal: We 
want to become the preferred and most specialized life science union. We are in a strong position to 
be able to fulfill that ambition,” writes Rikke Løvig Simonsen.

Pharmadanmark has made a number of very important decisions during 2021 – decisions that have 
made Pharmadanmark stronger as an organization.

“The collaboration with the Danish Veterinary Association on the new joint secretariat is one of 
those decisions. A modern trade union needs modern facilities – we have that now.”

She adds:
“With our new political strategy, we also agree on which political agendas we want to influence.”
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Lively health policy debate
The Danish regions have more than 100,000 employees and 
a budget of 130 billion kroner. That makes the regions the 
main provider of welfare and health. That is why Pharmad-
anmark hosted a health policy election debate after the an-
nual general meeting.

The panel agreed that there is a need for better cooper-
ation in the local health care system, where the elderly, chron-
ic patients and multi-sick people often are left to their own 
devices.

The panel also agreed that a more equal healthcare sys-
tem requires a focus on citizens’ medicine.

“I got some good pieces of advice on how we can achieve 
my goal of making the Capital Region of Denmark a medi-
cine-safe region,” said Karin Friis Bach after the debate.

She is Head of Health Committee at Danish Regions.

Good study environment at 
PharmaSchool

Ann-Katrine Mogensen and Frederik Ørtoft were recently both hon-
ored for their contribution to the study environment among the phar-
macy students at PharmaSchool, University of Copenhagen. 

PharmaSchool is known for having a good and vibrant study en-
vironment, but it requires a number of front runners like Ann-Katrine 
and Frederik – people who wants to make an extra effort.

“I had some amazing counselors who gave me a great study start. 
I wanted to help pass that feeling on to the next generations of stu-
dents. For me, a good study environment is a place where everyone 
feels welcome and wants to be,” says Frederik Ørtoft

Ann-Katrine Mogensen’s involvement in the study environment 
has been less about the social initiatives. She has helped to ensure a 
good professional framework in the pharmacy study. 

“The framework must be optimal, so that we have the necessary 
time and resources to achieve the necessary skills during the educa-
tion,” she emphasizes.

As a team representative, she gathered feedback from her fellow 
students and passed them on to the course coordinators and the ed-
ucation management.

“I have learned a lot from being part of the decision-making pro-
cesses at PharmaSchool, and I can take those competencies with me 
to my job as a pharmacist. So yes, I would definitely encourage oth-
ers to get involved in their study environment, whether it is academ-
ically or socially. ”
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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

Seniornetværket-Sjælland
12. januar 14.00-17.00 
Frokost klokken 14 og foredrag klokken 15.
Lektor Gert Petersen fortæller om den eksplosive 
udvikling af lægemidler efter Anden Verdenskrig.
Tilmelding: SMS eller tlf. 2683 1923.
Mødet afholdes i Pharmadanmark, Codanhuset, 
Gammel Kongevej 60, Frederiksberg 1850.

Seniornetværket-Sjælland
9. februar 14.00-17.00
Direktør Cand. pharm. Gunna Würtzen fortæller 
om sin forunderlige karriere med farmaceutud-
dannelsen blandt andet til den internationale 
fødemiddelindustri.
Tilmelding: SMS eller tlf 2683 1923.
Mødet afholdes i Pharmadanmark, Codanhuset, 
Gammel Kongevej 60, Frederiksberg 1850.

Pharmadanmark – Apotek:
Virtuel Faglig aften om farmakologisk 
behandling af type 2 diabetes
9. februar 19.00-20.30
Læge Ole Dollerup fra Steno Diabetes Center 
Århus taler om:
• Årsager til type 2 diabetes og afledte farma-

kologiske behandlingsmuligheder
• Gennemgang af perorale antidiabetika
• Gennemgang af injektionsbehandlinger 

(Insulin undtaget)
• Valg og kombinationer af antidiabetika – klini-

ske retningslinjer og behandlingsvejledninger.

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.

Introduktion til GMP – e-kursus for nyuddan-
nede 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 
skrive 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.

Introduktion til GCP – 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 menne-
sker, skal ske i overensstemmelse med GCP-
reglerne.
Målgruppen for kurset er nyuddannede medlem-
mer af Pharmadanmark uden forudgående kend-
skab til GCP, men med en interesse for at gøre 
karriere inde nfor klinisk lægemiddeludvikling. 
Medlemmer med erfaring er velkomne til at del-
tage og bruge kurset til at genopfriske deres 
viden om GCP.
E-kurset er en introduktion til GCP, de gældende 
regler og de principper, der føres ud i praksis 
i afprøvningen af lægemidler.
Formålet med kurset er, at du får et tilstrækkeligt 
indblik i GCP til, at du kan forstå stillingsopsla-
gene relateret til klinisk udvikling og dermed 
hjælpe dig til at skrive en bedre, mere målrettet 
ansøgning. 
Du kan også sætte GCP-kurset på CV’et for 
at understrege din interesse for klinisk lægemid-
deludvikling. Du bliver ikke ekspert i GCP af at 
gennemføre kurset, og du får ikke et certifikat.

mailto:ckt@pharmadanmark.dk
mailto:pd@phar-madanmark.dk
mailto:pd@phar-madanmark.dk
mailto:pd@phar-madanmark.dk
http://www.pharmadanmark.dk
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Dorna Sheikhi, 
forfatter bag 
”Practical Trouble-
shooting”,  er en 
kvalifi ceret og 
ansvarlig farmaceut, 
der har mere end 
ti års erfaring i at 
følge retningslinjer 
baseret på viden og 
ekspertise.

• Tid er en afgørende faktor
• Undgå at miste overblikket
• Kvalitet- og produktionstjek
• Forståeligt og brugbart 
 opslagsværk

PracticalPractical
TroubleshootingTroubleshooting

Bogen er let at forstå og bruge for 
teknikere til designere af lægemiddel-
formuleringer.

Bogen kan købes hos blandt andre: Bog & idé, 
Gucca.dk, Tales.dk, Williamdam.dk, Bog.nu 

- ved fremstilling af tabletter (granulation, 
tableting, coating ), hvilket i værste fald kan 
føre virksomheden ud i alvorlige økonomiske 
vanskeligheder.

Pharmadanmark har akademikerklubber (AC-klubber) på flere 
life science-virksomheder – klubber som blandt andet kan bru-
ges til at diskutere arbejdsvilkår og aktuelle personalepolitiske 
emner. Klubberne kan også afholde faglige og sociale arran-
gementer, og her har Pharmadanmark gode tilbud på hylden.
Så er du tovholder for efterårets events på din arbejdsplads, 
eller er du medlem af en AC-klub, så kan du booke disse stær-
ke faglige oplæg:
• Det politiske maskinrum: Hvordan nørderi kan skabe poli-

tisk forandring
• Guide til AC-klubber (henvendt til dem der overveje at star-

te eller er en nystartet AC-klub) 
• Bland-selv ansættelsesret
• Praktisk konflikthåndtering

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

Kontakt Andreas Thilqvist – at@pharmadanmark.dk 

TILBUD TIL PHARMA
DANMARKS ACKLUBBER 
som du bliver klogere og inspireret af

mailto:at@pharmadanmark.dk


Hurtig hjælp 
hvis du bliver 

sygemeldt
Med et PFA EarlyCare forløb får du 

gode muligheder for at komme godt 
tilbage på jobbet.

Læs mere på pfa.dk/earlycare 
eller ring til PFA på 70 12 50 00


