Referat af generalforsamlingen i DSKF d. 25. april 2014 på Sinatur Hotel Sixtus, Middelfart
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
Per Damkier blev valgt. Det konstateres, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og
dermed gældende
2. Formandens beretning om selskabets virksomhed
Formand Birgitte Klindt Poulsen fortalte om et travlt år. Klinisk Farmakologi er et fag i
vækst, og der opleves efterspørgsel på vore ydelser og kompetencer. Der er blevet brugt
tidsmæssige ressourcer på håndteringen af konsekvenserne af 4-årsreglen (nu 5årsreglen). DSKF afgav i samarbejde med 9 andre specialebærende selskaber for mindre
specialer høringssvar og foreslog fælles dispensationsregler. Derudover har RADS
arbejdet været tidskrævende. Der er aktuelt 33 fagudvalg, og i 32 af disse sidder en
klinisk farmakolog. Dette medfører en stor arbejdsbelastning. Derudover er det vanskeligt
at finde kandidater til nye fagudvalg. Interesserede kan henvende sig til Birgitte Klindt
Poulsen, der vil udarbejde en database over mulige fagudvalgskandidater. Der er i løbet
af denne bestyrelsesperiode blevet udarbejdet en skrivelse om den kliniske farmakologs
rolle i fagudvalgene. Efter høring af de fem kliniske farmakologiske afdelinger og SST
blev denne præsenteret for AMGROS. Fagudvalgenes arbejde er meget forskelligt, og det
har været udfordrende at udarbejde et dokument, der dækkede alle. På årsmødet var der
ikke opbakning til ordlyden i det nuværende dokument, hvorfor dette vil blive trukket
tilbage. Der vil blive forsøgt udarbejdet nye fælles retningslinjer for den kliniske
farmakologs rolle i arbejdet i RADS fagudvalgene. DSKFs hjemmeside er forandret og
har skiftet adresse til www.kliniskfarmakologi.dk. I 2014 venter arbejdet om den
kommende specialeplan. I juni måned afholdes et formøde, og d. 24. september 2014 har
specialet Klinisk Farmakologi møde med SST. Derudover venter en opdatering af
Målbeskrivelsen. Bestyrelsen besluttede i det forløbne år at oprette Kampmanns Legat,
som kan søges af yngre læger med interesse for klinisk farmakologi.
Der har siden generalforsamlingen 2013 og til dags dato været afholdt følgende møder:
1) Fællesmøde mellem DSKF og AMGROS om Biosimilære Lægemidler d. 5. november
2013
2) DSKF møde om Medicingennemgang i Aarhus 7. november 2013
3) DSKF deltog i årsmødet i Dansk Selskab for Farmakologi d. 15. januar 2014 i Odense
med workshop om Medicingennemgang arrangeret af Eva Sædder
4) DSKF kursus om GRADE d. 19. marts 2014 på Bispebjerg Hospital
Til efteråret er der foreløbig planer om at afholde møder om
Den geriatriske Patient
Retsfarmakologi/Retstoksikologi
Øvrige aktiviteter:
Der arbejdes på at arrangere Summer School i EACPT regi i 2016. Emnet er
Psykofarmakologi. Derudover henledes opmærksomheden på IUPHAR kongressen i juli
2014 i Cape Town.

3. Beretning fra selskabets stående udvalg
Uddannelsesudvalget (Målbeskrivelsesudvalget):
Der arbejdes med at revidere Målbeskrivelsen for Speciallægeuddannelsen i Klinisk
Farmakologi. Medlemmerne er:
Formand: Per Damkier (overlæge i Syd)
Zandra Nymand Jensen (H-læge i Syd)
Kim Dalhoff (overlæge i Øst)
Kirstine Moll Harboe (H-læge i Øst)
Hanne Bække Borgeskov (H-læge i Øst)
Torben Laursen (overlæge i Nord)
Lene Høimark (H-læge i Nord)
Lisa Bürgel Pedersen (Afdelingslæge i SST)
Det Landsdækkende Uddannelsesråd i Klinisk Farmakologi (Uddannelsesrådet):
Uddannelsesrådet er organiseret under Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse og
arbejder med implementeringen af Målbeskrivelsen for Speciallægeuddannelsen i Klinisk
Farmakologi i praksis. Medlemmerne er:
Kim Dalhoff (uddannelsesansvarlig overlæge i Øst)
Kirstine Moll Harboe (H-læge i Øst)
Jesper Sonne (Postgraduat Klinisk Lektor i Øst)
Per Damkier (uddannelsesansvarlig overlæge i Syd)
Mette Marie Christensen (H-læge i Syd)
Lars Peter Nielsen (afdelingsrepræsentant i Nord)
Niels Jessen (H-læge i Nord)
Torben Laursen (Postgraduat Klinisk Lektor i Nord)
Steffen Thirstrup (Sundhedsstyrelsen)
Martin Gormsen (Leo Pharma)
Birgitte Klindt Poulsen (Specialeudpeget Repræsentant)
Birgitte Rønn (Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse)
Per Damkier aflagde beretning for Uddannelsesudvalget (Målbeskrivelsesudvalget). Der
har været en mindre men væsentlig aktivitet, idet det nu er officielt anerkendt, at de
internt medicinske kompetencer kan erhverves på andre afdelinger end internt medicinske
afdelinger. Således er 2. års klinik nu muligt i pædiatri, praksis, psykiatri m.fl. Kravet er
fortsat, at arbejdet skal være patientnært og med opfyldelse af specialets kompetencer.
Der forestår arbejde med elektronisk logbog og overførsel af målbeskrivelsen til ny
skabelon, men en overordnet revision af målbeskrivelsen skal også påbegyndes. Hlægernes kompetencer skal måske ikke blot være en kopi af kompetencerne i intern
medicin. Især 2. år af den kliniske uddannelse skal diskuteres, mens 1. år fortsat følger
den allerede beskrevne målbeskrivelse. Uanset klinisk arbejdssted er målbeskrivelsen ens
for alle. Hvis der kommer ændringer i specialeplanen (endelig deadline er først 2015),
kan dette nødvendiggøre ændringer i målbeskrivelsen. Uddannelsesudvalget vil
konstituere sig snarest. Man er glade for de afsatte ressourcer til en sekretariatsfunktion,
men man ved endnu ikke om og i givet fald hvordan disse vil blive anvendt.
Uddannelsesudvalget er nedsat af specialet og refererer til bestyrelsen.
Per Damkier aflagde beretning for Uddannelsesrådet. Der har ikke været afholdt møder i
Uddannelsesrådet i det forløbne år, og der var ikke yderligere at berette.

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Farmakologi:
DSKF har to repræsentanter og en suppleant i DSFs bestyrelse:
Ljubica Vukelic Andersen (repræsentant for DSKFs bestyrelse, Nord)
Helle Holst (repræsentant for yngre læger, Øst)
Suppleant: Kenneth Skov (Syd)
Helle Holst aflagde beretning for bestyrelsesarbejdet i DSF. DSF er et paraplyselskab for
fem selvstændige selskaber. I DSFs bestyrelse sidder op til 12 medlemmer (2+1 fra
DSKF), og disse er valgt for en 3-årig periode. DSFs regnskab blev fremlagt. Der
afholdes årsmøde hvert år i januar, og der efterlyses input til emner for næste års
årsmøde. Emnerne skal favne alle 5 selskabers interesser. Af mulige emner blev nævnt:
”Omics”, ”Børn/Ældre”, ”Personalized Medicine”, ”Translational Medicine”, ”Kliniske
Databaser”, ”Implementeringsstrategier”, ”Formidlingsstrategier”.
Ansættelsesudvalget:
DSKF har to repræsentanter i Ansættelsesudvalget under Sekretariatet for Lægelig
Videreuddannelse. Disse er:
Eva Sædder (overlæger)
Tonny S. Petersen (yngre læger, Øst)
Mette Marie Christensen (yngre læger, Vest)
Eva Sædder aflagde beretning for Ansættelsesudvalget. Der afholdes møder ca. 2 gange
om året. Tonny S. Petersen har hidtil siddet alene som yngre læge i Ansættelsesudvalget,
men det er nu besluttet at dele opgaverne mellem Øst og Vest. Således er Mette Marie
Christensen nyt medlem af Ansættelsesudvalget som repræsentant for yngre læger i Vest.
RADS:
DSKF har en repræsentant i styregruppen for RADS. Denne er:
Hanne Rolighed Christensen
Hanne Rolighed Christensen aflagde beretning for arbejdet i RADS’ styregruppe. Der
savnes information om, hvilke problemer DSKFs repræsentanter i RADS fagudvalgene
bliver mødt af. Man vil forsøge at indkalde nogle af DSKFs repræsentanter til en
diskussion af opgaverne i RADS. Monitorering af forbruget af lægemidler er blevet meget
omfattende. Spørgsmålet er hvorledes man fremover skal monitorere dette, når man
aktuelt ikke har de nødvendige redskaber.
EACPT:
DSKF har to repræsentanter i EACPT. Disse er:
Eva Sædder
Mette Marie Christensen
Mette Marie Christensen aflagde beretning for arbejdet i EACPT. Der blev afholdt møde i
Geneve sidste år, hvor det blev besluttet at lave et fælles internationalt forum på EACPT’s
hjemmeside. DSKF skal levere et skriftligt oplæg om aktiviteter i Danmark inden
november 2014. Opmærksomheden henledes på 2 kommende møder: Møde i Holland 3.-5.
juni 2014 og kongres i Madrid i 2015. Man vil lave en europæisk certificering for at
forhindre udvanding af kvaliteten af laboratorier mv. Man vil kunne ansøge om denne
certificering.

Kursusudvalget:
Kursusudvalget er ansvarlig for afviklingen af den obligatoriske kursusrække i
uddannelsen til Speciallæge i Klinisk Farmakologi. Der arbejdes med at tilrettelægge Hkurserne og sikre, at disse er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens krav til
uddannelsen til Speciallæge i Klinisk Farmakologi. Medlemmerne er:
Hanne Bække Borgeskov (formand)
Kim Brøsen (Syd)
Kim Dalhoff (Øst)
Lars Peter Nielsen (Nord)
Jens Heisterberg (SST)
Thalia Blicher (yngre læger)
Maja Hellfritzsch Simonsen (yngre læger)
Birgitte Klindt Poulsen (DSKFs formand)
Per Damkier (observatør, Målbeskrivelsesudvalget)
Hanne Borgeskov oplæste afgående formand Torben Laursens beretning om
Kursusudvalget. Der har i 2013 været afholdt H-kurser i Farmakodynamik, Aarhus,
Farmakoepidemiologi, Odense, Lægemiddelbivirkninger og Forgiftninger, København og
i 2014 indtil videre H-kursus i Lægemiddeludvikling og Administrativ Farmakologi,
København. Evalueringerne har generelt været gode, i gennemsnit 4 (=god) på en skala
fra 1-5. Budgettet for H-kurserne 2014 er godkendt uden bemærkninger af SST. Torben
Laursen overdrager formandsposten i Kursusudvalget til Hanne Borgeskov. H-Kursus 8
(Evidensbaseret Farmakoterapi, Aarhus 6.-8- oktober 2014) bliver det sidste kursus, hvor
Torben Laursen er hovedkursusleder. Hanne Borgeskov overtager opgaven med start fra
H-kursus 9 (Farmakoterapi til Risikogrupper, København 1.-3. december 2014).
Budgetansøgning for H-kurserne for 2015 behandles til efteråret. Derefter skal arbejdet
med at planlægge den kommende kursusrække (2015-2017) påbegyndes
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Ljubica Vukelic Andersen fremlagde regnskabet for 2013. DSKF har skiftet bank fra
Danske Bank til Lægernes Pensionsbank. Der er aktuelt ca. 160 medlemmer af DSKF og
et stabilt budget på 90.000-100.000 kr årligt. Det nuværende kontingent fastholdes på 300
kr årligt. Der var forud for generalforsamlingen udsendt revideret regnskab for perioden
1. juli 2013-31. december 2013. Dette repræsenterer den periode, hvor Ljubica Andersen
har været kasserer. Der har ikke kunnet indhentes alle udskrifter og bilag for udgifter i
perioden 1. januar-30. juni 2013. Regnskabet for denne periode er derfor blevet
rekonstrueret. Dette regnskab vil blive påført, at der er mindre udgifter uden
dokumentation, men at den tidligere kasserer garanterer for udgifternes rigtighed.
Regnskabet vil blive påtegnet med en bemærkning herom af revisorerne. Herefter vil
regnskabet blive udsendt til medlemmerne og lagt på hjemmesiden. Bestyrelsen bemærker,
at denne regnskabspraksis ikke er efter vedtægterne.
5. Forslag til vedtægtsændringer angående forlængelse af kassereren i DSKFs
bestyrelsesperiode
Det er vanskeligt at overdrage kassererposten, idet overdragelsesperioden i forhold til
bankerne er meget lang. Derfor foreslår bestyrelsen en ændring af DSKFs vedtægter § 7,
som vil muliggøre længere funktionstid end 2× 2 år for kassereren. En sådan

vedtægtsændring vil kun kunne vedtages, såfremt minimum 1/3 af medlemmerne af DSKF
deltager i generalforsamlingen. En ekstraordinær generalforsamling ville kunne vedtage
vedtægtsændringerne ved simpelt flertal. Imidlertid har vedtægtsændringerne i henhold til
vedtægterne ikke været varslet i tilstrækkelig tid inden generalforsamlingen. Derfor
udskydes ændringsforslaget til generalforsamlingen 2015. Det bemærkes, at DSKFs
nuværende kasserer, Ljubica Andersen, ikke er på valg i år og således kan fortsætte som
kasserer, såfremt konstitueringen af bestyrelsen medfører dette – se også punkt 6.
6. Valg af bestyrelse
Birgitte Klindt Poulsen og Marie Louise Christiansen genopstiller til bestyrelsen (på valg)
Kim Brøsen, Ljubica Vukelic Andersen, Eva Sædder, Hanne Borgeskov og Maria Jersild
Jespersen genopstiller til bestyrelsen (ej på valg)
Mette Marie Christensen og Nina Bjarnason udtræder efter to valg.
Der var indkommet nye 3 kandidater til DSKFs bestyrelse, og der blev derfor afviklet
kampvalg. Imidlertid var de 3 kandidaters kandidatur ikke blevet meddelt selskabets
medlemmer rettidigt. Afstemningen om bestyrelsens sammensætning var derfor kun
vejledende. Der blev valgt en fungerende bestyrelse, som vil repræsentere DSKF indtil
afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling i juni 2014, hvor der lægges op til at
bekræfte den vejledende afstemning ved generalforsamlingen.
Efter den vejledende afstemning er den fungerende bestyrelses sammensætning:
Birgitte Klindt Poulsen (fungerende formand)
Kim Brøsen (fungerende næstformand)
Marie Louise Christiansen, (fungerende sekretær)
Ljubica Andersen (fungerende kasserer)
Eva Sædder
Hanne Borgeskov
Maria Jersild Jespersen
Troels Bergmann
Maja Hellfritzsch Simonsen
I forbindelse med den kommende ekstraordinære generalforsamling vil bestyrelsen efter
afstemningen og fastlæggelsen af sammensætningen af den nye bestyrelse konstituere sig
selv med 1 formand, 1 næstformand, 1 sekretær, 1 kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer og 2
suppleanter.
7. Eventuelt
Kim Brøsen meddelte, at BCPT indtil 2013 har været ejet af Nordisk Selskab for
Farmakologi. Selskabet har dog ikke haft adgang til tidsskriftets økonomi. Det Nordiske
Selskab har ikke afholdt møder i en årrække. Dette var problematisk i forbindelse med
revision af regnskabet. Bestyrelsen for tidsskriftet har nu taget navneforandring til
Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT. Hvis man ønsker medlemskab, kan man søge om
optagelse, såfremt man er medlem af et af de nationale klinisk farmakologiske selskaber.
Ved referent Marie Louise Schougaard Christiansen, fungerende sekretær i DSKF

