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Kære venner 

 

Det er med en ikke ubetydelig grad af ydmyghed, at jeg står her i dag efter mit første år som formand. Jeg 

er stolt af vores selskab og over at være formand – så længe det nu i givet fald varer . Det er et speciale i 

udvikling; både i de enkelte afdelinger, regioner og nationalt. Vi oplever stadig større efterspørgsel på de 

ydelser, den rådgivning og de kompetencer, vi tilbyder. Det afspejler sig egentlig også i DSKF 

 

Det har været et travlt og år med gode arbejdsopgaver og udfordringer. 

 

Der har været holdt flere møder: 

 Et af den tidligere bestyrelse aftalt møde om biosimilære lægemidler i samarbejde med Amgros. Et 

meget velbesøgt møde med begrænsede antal pladser. Det faglige niveau var højt og der var 

mange gode diskussioner. Det er helt sikkert et emne, der ikke er færdigdebatteret endnu. 

 Et møde om medicingennemgang og hvad vi som kliniske farmakologer forstår ved det i Aarhus d 7. 

nov. Det gav en rigtig god diskussion og lægger forhåbentlig op til noget af det arbejde, der foregår 

i de enkelte regioner og eventuelt til en kommende funktion i specialeplanen? 

 Som del af årsmødet i Odense d 15 januar havde DSKF arrangeret en workshop omkring 

medicingennemgang. Det var som vanligt et for nogle faggrupper et følelsesladet emne, men flot 

arrangeret! 

 Kurset i brug af GRADE  d 19 marts på Bispebjerg var en stor succes både fagligt og med 66 

deltagere heraf knap halvdelen som betalende. Det genererede faktisk et lille overskud. Hanne, tak 

fordi I ville hjælpe med at booke lokaler mv!! Det var en stor hjælp og gjorde arrangementet 

markant billigere. 

 

Der er endvidere planer om et møde i efteråret om den geriatriske patient og medicingering samt tanker 

om et møde om retsfarmakologi og et møde om den reviderede målbeskrivelse, når den er så langt. 

Vi er også begyndt at overveje, om vi skulle tilbyde en Summer school under EACPT eks med emnet 

psykofarmakologi med alt hvad dertil hører indenfor klinisk farmakologi. Det kunne i givet fald blive i 2016 

 

Vi har også diskuteret en mulig betydning af 4-årsreglen – nu nærmere 5-årsreglen – for rekrutteringen til 

vores speciale. Da vi ikke er det eneste speciale med udfordringer – om end de næppe er helt så store som i 

andre små specialer – så har vi indgået et samarbejde med 9 andre små specialer og fremsendt et fælles 

høringssvar på bekendtgørelsen om skift fra 4 til 5-årsreglen og herunder en ansøgning om dispensation for 

4/5 årsreglen.   

 

Ift RADS, så er der nu igangsat 33 fagudvalg, og der deltager en klinisk farmakolog i de 32. Det er en 

arbejdstung opgave at være del af et fagudvalg og det har vist sig at arbejdsopgaverne ikke har været ens i 

de forskellige fagudvalg, og nogle af vores medlemmer er blevet bedt om at varetage en meget stor del af 

litteratursøgningen. På den baggrund, har vi sammen med de ledende overlæger, udarbejdet et dokument, 

der i overordnede træk beskriver den kliniske farmakologs rolle og opgaver i et RADS-fagudvalg, og 



efterfølgende sendt dette til Amgros, der jo har sekretariatsfunktionen for RADS. Dette dokumentet skal 

løbende revideres efterhånden som flere erfaringer kommer til og opgaverne i fagudvalgene bliver mere 

komplekse. Hanne Rolighed er DSKF’s repræsentant og faste klippe i RADS og også her må I altid spørge. 

Hanne vil selv fortælle lidt om sine erfaringer med arbejdet under de enkelte udvalg. Vi håber, at kunne 

lægge navnene på de enkelte kliniske farmakologer i de respektive fagudvalg på hjemmesiden snart. Det 

kan måske hjælpe til erfaringsudveksling på tværs af udvalgene. Det vil løbende være en udfordring at finde 

folk til at deltage i udvalgene, idet flere af dem jo genindkaldes jævnligt. Det kan være, at vi kommer i den 

situation, hvor det ikke vil være muligt at finde ”et offer”, men helst ikke for ofte, da der bliver sat meget 

pris på det arbejde, der udføres! Interesserede speciallæger og gerne erfarne hoveduddannelseslæger, må 

meget gerne give lyd til mig, så vil jeg kontakte jer, når nye fagudvalg skal besættes. 

 

Som I tidligere har set, er hjemmesiden forandret og har skiftet domæne. Vi ville gerne videreudvikle den 

og ville gerne have mulighed for selv at kunne redigere og lægge materiale på siden. Eva har lagt et stort 

arbejde i at få den op at stå, og vi glæder os til at få den gjort brugervenlig og informativ 

 

Foran venter arbejdet med den nye specialeplan, og vi har allerede nedsat en arbejdsgruppe med deltagere 

fra alle regioner, der d 24 september skal mødes med Sundhedsstyrelsen og afklare, hvilke funktioner, vi 

kan forestille so skal være fremadrettet. Samtidig står der en opdatering af målbeskrivelsen foran os og det 

er ligeledes en større opgave 

 

Endelig har vi besluttet at oprette et legat på 10.000 kr til yngre læger, som kan søges til deltagelse og 

fremlæggelse af et abstract til en kongres eller til deltagelse i et kursus, og det er i vores optik det helt 

rigtige at opkalde legatet efter Jens Peter Kampmann. Det skal gerne være en årlig begivenhed med 

uddeling i forbindelse med årsmødet. 

 

Til sidst vil jeg rette en stor tak til resten af bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde og fremfor alt for den 

store indsats. Det er en fornøjelse at være i bestyrelse sammen med jer – og jeg håber at det fortsætter! 

2 medlemmer forlader bestyrelsen efter 4 års værnepligt, Mette Marie og  Nina. Tak for indsatsen, og husk 

nu, at man gerne må komme tilbage  


