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Tak for et godt 2017 årsmøde. Flere end 70 deltagere taler sit eget sprog. Årsmødet var en succes 

og en bedrift for et så lille speciale som vores. 

Mødeaktiviteten i bestyrelsen varierer, men svarer til et møde hver 2.måned. Jeg oplever, at der 

er en god stemning i bestyrelsen. Der sendes mange mails. Selvom det giver en del arbejde er det 

også med til at holde processerne så gennemsigtige som muligt. Bestyrelsen har indkøbt udstyr 

der tillader Skypemøder. Denne mødeform har vist sit værd og vil blive benyttet sammen med 

almindelige møder fremover. 

Tak til mine kolleger i bestyrelsen. I har alle gjort et stort stykke arbejde. Tak for den gode og 

konstruktive tone. 

Aktiviteter 
Det måske mest iøjnefaldende der er sket er overgangen fra KRIS/RADS til Medicinrådet(MR). 

DSKF afgav ganske fyldigt høringsvar i efteråret 2016 og deltog i debatten i LVS omkring MR. Der 

var og er fortsat mange ubesvarede spørgsmål omkring funktion og praktik omkring MR. Vi kan 

med glæde konstatere at Kliniske Farmakologer, nemlig Birgitte Klindt Poulsen og Hanne Rolighed 

Christensen, er betænkt plads i selve rådet. Tillykke til dem og os. DSKF kunne ikke have valgt 

bedre egnede kandidater. Men det er værd at bemærke, at vi ikke blev spurgt. DSKF har altså reelt 

ingen indflydelse på hvem der sidder på de to taburetter. Pr. 1.januar blev MR en realitet. I 

perioden frem til nu har vi været i dialog med MR, men også med centrene om arbejdet i 

fagudvalgene. DSKF’s rolle er først og fremmest som garant for fagligheden og som organ for at 

styrke faget på medlemsniveau og som organisation. Arbejdet i fagudvalgene er aldeles relevant i 

den forbindelse. Jo mere, des bedre. Men, hvis arbejdsbyrden bliver for stor kan det udvikle sig til 

at blive en trussel mod kvaliteten og mod det arbejde der skal leveres til vores arbejdsgiver i den 

hjemlige region. Indtil videre er vi landet på et sted hvor DSKF, om muligt, identificerer og udpeger 

villige, egnede og interesserede kandidater til hvert fagudvalg. Yderligere er der lagt op til, at den 

udpegede kan fokusere sin indsats der hvor det giver mest nytte. Sådanne arbejdsvilkår er faktisk 

tæt på at være ideelle. Jeg opfordrer til, at vi alle bevarer den høje arbejdsmoral og ikke bliver 

kræsne.  

D.14.marts 2017 udpegede vi Helle Holst fra Bispebjerg til det første MR FU. Siden har vi takket nej 

til et fagudvalg og udpeget Kirstine Harboe, Daniel Henriksen og Marie Louise Christensen til tre 

andre fagudvalg. Tak til jer, der uden at blinke har kastet jer ud i at gøre de første erfaringer. 

Samlet set synes jeg godt vi kan være vores indsats i RADS/MR bekendt. Over de sidste 5-6 år har 

26 kliniske farmakologer virket i 46 mindst fagudvalg. 



Vedr. HPV sagen. I forsommeren 2016 var sagen på et højdepunkt, med rasende skriverier på 

diverse medier og med bred dækning i TV og aviser. DSKF blev ufrivilligt involveret, da vi på 

nærmest gidseltagningsagtig facon blev bedt om at svare JA eller NEJ til om vi kunne tilslutte os en 

videnskabelig udredning af sagen, der stod til snarlig publikation i Ugeskriftet. Uden plads til at få 

nuancer indført besluttede vi at støtte artiklen. Resten af historien findes i referater og på vores 

hjemmeside.  

To do the right thing – or to do the thing right. Det var tag-line på DSKFs efterårsmøde i 2016. 

Mødet var en succes med over 30 deltagere - både kliniske farmakologer og andre. Mødet 

handlede om hvordan man vurderer effectiveness-studier ift efficacy-studier. Referat findes på 

hjemmesiden. Mødet kunne holdes for under 1500 kr fordi foredragsholderen vi inviterede fra UK 

fik rejsen betalt af sit firma. Han takkede nej til vingaven vi tilbød med henvisning til firmaets (GSK) 

etiske codex. 

DSKF deltog som altid aktivt i planlægningen af DFS årsmøde i Odense i januar 2017. Vi bidrog med 

hot topic og en parallelsession. DSF’s årsmøde har høj prioritet og er de facto vores nationale 

platform til formidling af viden. Tak til alle der har givet en hånd med. Ikke mindst til Kenneth 

Skov, Zandra Ennis og Maija Haastrup der er DSKFs repræsentanter i DSF bestyrelsen. 

DSKF har planer for møde til efteråret omkring regulatorisk medicin. Og i 2018 omkring 

Retsfarmakologi. Medlemmer har mulighed for at få DSKFs støtte til at holde møder, inklusive 

økonomisk støtte. Jeg ser frem til at denne mulighed benyttes mere flittigt.   

Vedr.: Habilitet. LVS og andre har spurgt til DSKFs praksis og politik på området. I 2015 besluttede 

bestyrelsen, at formanden for bestyrelsen ikke må have fast tilknytning til industrien; andre 

bestyrelsesmedlemmer må gerne. Det er ikke stadfæstet i vedtægterne. 

Vedr.: sponsorater. DSKF har historisk set kun sjældent benyttet industrisponsorering af årsmøder. 

Der er aktuelt ingen planer om at ændre på praksis. 

Udnævnelser og taksigelser 
Tak til Henrik Enghusen Poulsen (HEP) for at lade sig udpege til bestyrelsen i Voss Hansens Fond. 

Fonden var havnet i et pudsigt catch-22 og der var behov for udredning. Københavns Universitet 

betingede sin udnævnelsen af et bestyrelsesmedlem på at Fondet skulle opløses og optages i et 

konglomerat. HEP var med til at finde en løsning så fonden nu kan fortsætte med at støtte 

farmakologisk forskning. 

Tak til Kenneth Skov for deltagelse i arbejdet med national gruppe omkring smertebehandling. 

Tak til Lars Peter Nielsen og Maija Haastrup for at lade sig udpege til arbejde i allerginetværket. 

Tak til Gesche Jürgens for at lade sig pege på til arbejde med Sundhedsstyrelsens Vejledning om 

afhængighedsskabende lægemidler. 
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