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Motivation for opstilling til hovedbestyrelsen:

Uddannelse: Cand. Scient. i biomedicin
(immunologi) og ph.d. i biouorganisk
radiokemi
Arbejdssted: Radiografuddannelsen på
Københavns Professionshøjskole
Arbejdsområde: Lektor i farmakologi og
nuklearmedicin mm.

Nævn mindst tre mærkesager, du vil arbejde for, og mindst én, som ligger uden for
dit eget arbejdsområde:

•

•

Transition fra lægemiddelakademikere til akademikere i life science: Det er en
stor udvidelse af potentielle medlemskreds, og mange ved slet ikke at de fagligt
vil høre hjemme under Pharmadanmark. Der vil jeg gerne være med til at lægge
en strategi og eksekvere den.

•

Netværk for undervisere: De fleste undervisere på universiteterne er medlem af
forskningsfaglige fællesskaber, fx Kemisk Forening, men ingen med fokus på
natur-sundhedsvidenskabelig undervisning. Det netværk vil jeg gerne starte.

•

Mindre statsstyring af forskning og uddannelse: Det er et stort problem for
mange af vores medlemmer at forsknings- og uddannelsespolitikken styres efter
andre politiske hensyn end forsknings- og uddannelseskvalitet.

•

Aktivering af ph.d.-studerende i Pharmadanmark (Stat): En ph.d.-studerende er
ikke kun en yngre forsker; de fleste er også statsansatte. Jeg har ikke selv ph.d.studerende, så den er uden for mit felt.

Hvilke kompetencer har du, som du vil fremhæve som værdifulde for hvervet?
•

Jeg har årtiers bestyrelseserfaring fra først Det Konservative Folkeparti, siden
Liberal Alliance, hvilket også har givet mig et stort politisk netværk. Jeg har
været på tilsammen flere ugers ledelseskurser som divisionschef i Det
Danske Spejderkorps.

•

I de seks år jeg var divisionschef, voksede Bernstorff Division fra ca. 600 til
over 1000 spejdere. Som lektor har jeg stor erfaring med at forklare
komplicerede sammenhænge, så folk kan forstå det. Jeg er god til at finde
oversete sammenhænge og andre synsvinkler end de gængse.

Jeg synes at det er sjovt at lede frivillige organisationer; jeg får en personlig
tilfredsstillelse ved at få foreninger til at vokse.
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Stine Hasling
Mogensen
Uddannelse: M.Sc.Pharm, PhD
Arbejdssted: Lægemiddelstyrelsen
Arbejdsområde: Dataanalyse og
videnskabelige projekter indenfor det
regulatoriske område.

Hvilke kompetencer har du, som du vil fremhæve som værdifulde for hvervet?
•

Jeg har siddet i Hovedbestyrelsen i 2 år som repræsentant for Stat og er en af
to fungerende næstformænd i Pharmadanmark, hvor jeg har et rigtig godt
samarbejde med både Formandskabet og Sekretariatet.

•

Derudover sidder jeg i Pharmadanmarks klubbestyrelse i
Lægemiddelstyrelsen. Jeg er ekstrovert med et stort netværk både indenfor
styrelserne og universiteterne samt apotek, hospitaler og industrien, som jeg
bruger til at være ambassadør for Pharmadanmark.

•

Da jeg har været under forskeruddannelse på Hvidovre Hospital og været
allokeret som censor på KU de sidste 5 år, har jeg en god forståelse for hvilke
udfordringer medlemmerne kan stå med, både som universitetsmedarbejder
og embedsmand i staten.

Motivation for opstilling til hovedbestyrelsen:
•

Jeg vil gerne være med til at fortsætte det gode arbejde, med at gøre
Pharmadanmark relevant på det sundhedspolitiske område og være en god
ambassadør for vores fagforening. Derudover vil jeg være med til at støtte op
om, at medlemmerne får de bedste muligheder for netværk, faglige input og
videreuddannelse.

Nævn mindst tre mærkesager, du vil arbejde for, og mindst én, som ligger uden for
dit eget arbejdsområde:
•

Understøtte udviklingen af gode vilkår for medlemmer af Pharmadanmark Stat.

•

Understøtte faglige aktiviteter til udvikling af medlemmerne.

•

Samarbejde og netværk på tværs af de forskellige sektioner, så man opnår de
bedste muligheder i forbindelse med jobskifte på tværs af sektioner samt som
nyuddannet.

•

Være med til at sætte Pharmadanmarks mærkesager på den sundhedspolitiske
dagsorden.

