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Baggrund

• Klinisk Farmakologi er et speciale under opbygning

• Baseret på de nuværende planer for specialet bør der 
være mindst 3 ( 5)  centre med 10 uddannede 
speciallæger plus et antal speciallæger i 
lægemiddelstyrelsen og lægemiddel industrien

• Specialet bør således i steady-state have mindst 40 ( 
60) speciallæger, hvilket med en beregnet funktions tid 
på 20 år forudsætter en uddannelse af 2 (3) specialister 
per år

• I 2010 besluttede vi at specialet skulle være ”klinisk” og 
at en ensartet landsdækkende service skulle beskrives 
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Hvordan kommer vi videre?

• DSKF har besluttet at vi ved årsmødet 2011 skal 
diskutere strategi

• Vi har haft en runde med cheferne for de 3 centre for 
at få en ide om hvor stort faget skal være

• Der findes tidligere tiltag til en strategi
– En workshop fra 2006 – afsluttet med en ”Strategi for en 

regional klinisk farmakologisk service”
– Rapport fra Sundhedsstyrelsen om specialet, 2008
– Workshop fra årsmøde 2010
– Specialvejledning for klinisk farmakologi, 2010

• Det aktuelle oplæg, der ser 10 år ud i fremtiden
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Vision
2007

• Den kliniske farmakologi har til formål at 
fremme optimal udnyttelse af lægemidler i  
patient behandlingen.

Mission

• At opnå optimal lægemiddel anvendelse ved implementering af 
evidensbaseret farmakologisk behandling af sygdomme og tilpasning til 
den enkelte patient.

• At opnå optimal lægemiddelanvendelse ved at bedre alle trin på vejen fra 
udvikling af lægemidler til opnåelse af realiseret værdi for patienten. 

• At forske i og udvikle metoder, der sikrer optimal lægemiddel udnyttelse.
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Ekstern analyse

Muligheder
• Vi har en tværgående viden 

om lægemiddel udvikling og 
anvendelse

• Vi anvender evidens baseret 
klinisk, epidemiologisk og 
sundhedsøkonomisk viden

• Vi kan tilbyde neutral 
lægemiddel information

• Specialet efterspørges i 
prioriterings debatten 

• Vi søger synergi med klinisk 
farmaci

Trusler

• Farmakologisk viden er 
nedprioriteret i 
lægeuddannelsen

• Klinisk farmaci overtager 
vores rolle i 
sundhedsvæsenet

• Vor tværfaglige viden 
efterspørges ikke af andre 
specialer

• Det er svært at tiltrække de 
nødvendige ressourcer 
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Intern analyse

Styrker

• Vor viden efterspørges af det 
administrative system

• Vi har vist at vi kan bidrage til en 
bedre og mere økonomisk 
lægemiddelanvendelse

• Vi har en bred viden om hele 
processen fra lægemiddel 
udvikling til patient anvendelse

• Spreder viden om lægemidler på 
tværs af specialer

Svagheder

• Organisation fra center til center 
er uensartet

• Service der ydes fra de 3 centre 
er forskellig 

• Tilgangen til specialet er lille

• Vi har svært ved at etablere os i 
alle regioner

• Vi sælger ikke os selv godt nok
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Valg baseret på svagheder, styrker, 
trusler og muligheder

• Vi skal yde en ensartet service fra de etablerede centre
• Vi skal have en ensartet organisering som et klinisk speciale
• Vi skal udnytte vor viden om lægemiddel udvikling og 

administration 
• Vi skal bygge på evidens baseret lægemiddelanvendelse, 

epidemiologisk viden og anvendt sundheds økonomi som 
kernen i vore ydelser

• Vi skal tilbyde neutral lægemiddel information
• Vi skal være aktive i prioriterings debatten for at sikre 

optimal lægemiddelanvendelse
• Vi skal have en forsknings strategi, der sigter på alle 

aspekter af optimal lægemiddel anvendelse
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Fagets størrelse 

• Vi skal have en klinisk farmakologisk afdeling i 
hver region.

• Vi skal herudover sikre klinisk farmakologisk 
speciel viden i det lægemiddel administrative 
system og medicin industrien.

• Specialet skal omfatte 60 – 80 special læger

• Vi skal uddanne 3-4 speciallæger årligt med en 
beregnet funktions tid på 20 år.
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Ensartet basal service

• Kerneydelser alle centre bør have:
– Lægemiddelrådgivning – mindre individuel rådgivning

– Terapi stuegange og –konferencer fokus på problem 
afdelinger

– Kvalitets sikring af lægemiddelanvendelse

– Uddannelse i evidensbaseret lægemiddelanvendelse

– Forskning og udvikling

– Pharmacovigillance – bivirknings rapportering

– Polypharmacy 
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Organisation

• Klinisk speciale dvs. – en selvstændig afdeling som er 
placeret på et sygehus, ledet af en klinisk 
farmakologisk overlæge, og med en størrelse på 10 
klinisk farmakologiske speciallæger.

• En ikke klinisk del af specialet omfatter det 
lægemiddel administrative system og industrien. 

• Et videnskabeligt selskab, der sikrer ensartet faglig 
standard for at sikre en acceptabel service fra alle 
klinisk farmakologiske ”miljøer”.
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Sikring af udvikling

• DSKF skal tilse at faget er accepteret og kendt 
som en væsentlig del af sundhedsvæsenet

• DSKF overvåger at den nødvendige uddannelses 
kapacitet findes og udnyttes

• DSKF udfærdiger en prognose for hvor mange 
kliniske farmakologer, der er til rådighed de 
næste 10-20 år

• DSKF indhenter årligt en rapport fra de klinisk 
farmakologiske miljøer, der redegør for i hvilket 
omfang de lever op til selskabets strategi
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Kontrol system

• På DSKF’s årsmøde diskuteres ”miljøernes” 
status rapport og ”miljøerne” accepterer et 
”peer review” for at sikre at den ønskede 
udvikling opnås og man arbejder på at 
realisere fagets overordnede strategi.
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Målsætning

• Mål

– Et klinisk speciale

– Ensartet organisering

– 5 regionale centre

– Prioritering/Rationering

– Forsknings strategi
• Optimal lægemiddel 

udnyttelse 

• Midler

– Plan for de eksisterende 
centre

– Plan for de 2 manglende 
centre

– Hvilke præmisser og 
hvordan?

– Hvilke forsknings områder 

skal prioritres?
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Basal ydelse
Beskrevet i Specialevejledning for klinisk farmakologi 22. juni 2010

• Rådgivning:
– Individuel rådgivning
– Lægemiddelanalyser
– Rådgivning på afdelingsniveau
– Rådgivning på sygehusniveau
– Vurdering af omkostningstunge og/eller nye lægemidler
– Vurdering af medicinalindustriens lægemiddelinformationer
– Afholdelse af lægemiddelhøringer omhandlende aktuelle lægemiddelrelaterede problemstillinger
– Understøtte udviklingen af kvalitetsstandarder på lægemiddelområdet, herunder implementering af Den 

Danske Kvalitetsmodel
– Udarbejdelse af regionale basis- og rekommandationslister og behandlingsvejledninger i praksis, herunder 

koordination af anbefalinger på lægemiddelområdet mellem primær- og sekundærsektoren
– Deltagelse i arbejdet med regionale lægemiddelkomiteer, herunder kortlægning af lægemiddelforbruget, 

udpegning af indsatsområder og udarbejdelse af overordnede retningslinjer og anbefalinger for anvendelse 
lægemidler

• Undervisning
– Uddannelse af speciallæger i almen medicin og intern medicin samt undervisning af praktiserende læger og 

øvrigt sundhedspersonale inden for alle aspekter af lægemiddelanvendelse

• Forskning
– Farmakologisk rådgivning i forbindelse med afprøvning af nye lægemidler        
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Ydelser ikke beskrevet i 
Specialevejledning

• Pharmacovigillance – en mere proaktiv 
holdning til bivirknings rapportering??

• Hvilke støttefunktioner bør der være på en 
klinisk farmakologisk afdeling
– Tilgang til og udvikling af lægemiddelanalyser

– Sundheds økonomisk hjælp

– Epidemiologisk hjælp – database specialister

– Adfærdsviden – hjælp til at bedre compliance og 
adherence 
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