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Det danske samfund begyndte efter påske 
en gradvis genåbning efter i ugevis at have 
været på standby. Man skal selvfølgelig sta-

dig være påpasselig med optimismen, men efter-
hånden ser det ud til, at sundhedsvæsenet klarer 
tryktesten.

Når vi forhåbentligt snart er ovre den mest akut-
te fare, bliver det tid til at evaluere og lære af ind-
satsen. Allerede nu kan vi alle glæde os over, at 
der bredt i samfundet er blevet taget ansvar. I for-
reste række har sundhedsvæsenets ansatte natur-
ligvis stået, men over alt er der blevet trådt i ka-
rakter. 

Erhvervslivet har ikke mindst bidraget til at 
fremskaffe livsvigtige værnemidler til frontlinjeper-
sonalet. Eksemplerne er mange:

Carlsberg donerede alkohol til håndsprit, Grund-
fos udviklede lynhurtigt en prototype på 3D-prin-
tet ansigtsvisir, og Mærsk oprettede en luftbro. 

Et stort antal danske medicovirksomheder meld-
te sig også klar til blandt andet at omlægge til pro-
duktion af værnemidler og på den måde under-
støtte sundhedsvæsenet på et meget kritisk tids-
punkt. Man kan også fremhæve en innovativ løs-
ning, som har gjort en forskel, nemlig en ny ilt-ro-
bot. Den er udviklet i samarbejde mellem Hvidov-
re Hospital og Herlev-virksomheden 02Matic og 
forbedrer COVID-19 patienters iltbehandling. Sam-
tidig sparer den sundhedspersonalet en masse tid. 
Og mon ikke danske tech virksomheder også kan 
udvikle moderne app løsninger, som nu og i frem-
tiden for eksempel kan afdække smittekæder.

Man skal bestemt også fremhæve det nye na-
tionale testcenter, Testcenter Danmark, som er for-
ankret ved Statens Serum Institut og etableret i et 
tæt samarbejde mellem stat, regioner, det natio-
nale beredskab og sygehuse, herunder Rigshospi-
talet, samt Novo Nordisk Fonden og medicinalvirk-
somheden Novo Nordisk.

Novo Nordisk Fonden og Novo Nordisk bistår 
med rådgivning, mandskab og teknologi til etab-
lering og gennemførelse af tests. Andre virksom-
heder, blandt andet Novozymes, har bistået med 
udstyr.

Ser man eksemplerne i et lidt større perspektiv, 
viser de styrken i offentlig/privat samarbejder. Det 
er måske noget, vi er særligt gode til i Danmark, 
og som vi også efterfølgende kan bruge til at gen-
vinde det, vi som samfund har tabt i de seneste 
uger. COVID-19 bør derfor føre til, at offentlig-pri-
vat samarbejde udvides og udvikles og skaber vækst 
og værdi.

Samarbejdet bør også bruges til at stille os stær-
kere, næste gang vi som samfund står over for en 
pandemi. Aldrig igen skal vi stå i en situation, hvor 
vi kommer på bagkant og ikke har de nødvendige 
redskaber til at bekæmpe et epidemisk sygdoms-
udbrud og beskytte os imod det. 

Samarbejde mellem private og offentlige aktø-
rer afspejler sig også i de vigtige forskningsaktivi-
teter, som er startet for at finde behandlinger, her-

under vacciner imod coronavirus. Det er bemær-
kelsesværdigt, at mange af projekterne foregår på 
tværs af regioner, universiteter og private virksom-
heder. Private fonde har stillet store beløb til rå-
dighed sammen med øremærkede bevillinger fra 
regeringen. 

Coronakrisen understreger vigtigheden af at 
have stærke offentlige forskningsmiljøer, som kan 
producere afgørende ny viden, og som også for-
mår at være omstillingsparate. 

Vi har heldigvis stærke forskningsmiljøer i Dan-
mark, men COVID-19 er en påmindelse om, at der 
skal investeres i dem. 

Det gælder for den øjeblikkelige udfordring med 
COVID-19, men også for de andre udfordringer 
som sundhedsvæsenet står over for: 

Ofte kommer de allerbedste løsninger frem, når 
flere forskellige aktører sætter sig sammen for at 
løse udfordringen.

COVID-19: Med offentlig-privat samarbejde skal vi 
genvinde det tabte

Af Rikke Løvig Simonsen, formand
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>  Aldrig igen skal vi stå 
i en situation, hvor vi 
kommer på bagkant

Forsidefoto: Camilla Schiøler
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Af Christian K. Thorsted

Begrænsede 
konsekvenser af COVID-19 
for medlemmerne
Nedlukningen af det danske samfund har foreløbig kostet cirka  50.000 danskere deres job, men indtil nu er 

Pharmadanmark-medlemmer kun i meget beskedent omfang berørt af afskedigelser, melder fagforeningens jurister.

>  C O V I D -1 9

Da finanskrisen i 2007-2009 hærgede, 
steg ledigheden også inden for life 
science-området betydeligt. Indtil vi-

dere er der dog heldigvis ikke noget, der ty-
der på, at historien vil gentage sig på grund 
af konsekvenserne af COVID-19.

”Vi har kun fået henvendelser fra et min-
dre antal medlemmer, som er kommet i klem-
me i den krise, COVID-19 har skabt på ar-
bejdsmarkedet. Vi har derimod i hele perio-
den siden nedlukningen – og nu i genåbnin-
gen – håndteret en hel del ’almindelige’ med-
lemshenvendelser, for eksempel omkring kon-
traktgennemgang. Dét indikerer, at der hel-
digvis stadig er en vis normalitet på life-scien-
ce-området. De medlemmer, som har hen-
vendt sig om problemer i forbindelse med 
corona-smitten, har vi naturligvis rådgivet om 
deres rettigheder,” siger Julie Johnsen, juri-
disk chef i Pharmadanmark.

Hun håber naturligvis, at den beskedne 
negative effekt på Pharmadanmarks medlem-

mer vil fortsætte, men udvikler COVID-19 
pandemien sig til en længerevarende verdens-
økonomisk krise, kan det muligvis også påvir-
ke den danske life science-industri negativt.

"Men det er alt for tidligt at spå om, og 
indtil videre er der grund til optimisme – også 
for de over 60 procent af vores privatansatte 
medlemmer inden for life science.”

Julie Johnsen vil ikke udelukke, at nogle 
af fagforeningens medlemmer med selvstæn-
dig virksomhed kan blive ramt negativt, da 
der i en periode muligvis kan ske en opbrems-
ning i virksomhedernes brug af for eksempel 
konsulentydelser. Ligeledes vil Pharmadan-
mark være særligt opmærksom på dimitten-
dernes situation, idet de kan risikere at få svæ-
rere ved at finde fodfæste på arbejdsmarke-
det i lyset af corona-krisen.

Pharmadanmark har derfor en række ydel-
ser, som kan lette  nyudannedes adgang til 
arbejdsmarkedet. Fagforeningen støtter også 
Akademikernes forslag til regeringen om at 

indkalde til en treparts-forhandling, hvor ar-
bejdsmarkedsparter og regeringen i fælles-
skab udarbejder konkrete bud på, hvordan vi 
undgår at situationen udvikler sig til en ung-
domsarbejdsløshedskrise.

Forsigtig genåbning af Danmark
Danmark begyndte efter påske en gradvis og 
forsigtig åbning af blandt andet private kon-
torarbejdspladser. Mange privatansatte var på 
arbejde under coronakrisen – nogle på ar-
bejdspladsen, andre arbejdede hjemmefra. 
Alle er efter åbningen blevet opfordret til at 
holde afstand. Både i den kollektive trafik på 
vej til arbejde. På kontorerne i løbet af ar-
bejdsdagen og i kantinen til frokost. 

”Mange er utålmodige efter at komme til-
bage på arbejdet. Det kan jeg godt forstå. 
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Men det er vigtigt, at det sker på en forsvar-
lig måde, hvor vi sørger for at arbejdspladsen 
er indrettet på en måde, så vi ikke risikerer, at 
gode kollegaer smitter hinanden. Vi skal til-
bage på arbejde, men det bliver ikke den hver-
dag, vi har været vante til endnu,” sagde er-
hvervsminister Simon Kollerup (S).

Erhvervsministeriet offentliggjorde i for-
bindelse med åbningen nye retningslinjer, som 
skal hjælpe virksomhederne til en ansvarlig 
genåbning af de private kontorarbejdsplad-
ser, så coronasmitten ikke løber løbsk. Ret-
ningslinjerne omfatter:

– Tilrettelæggelse af arbejdet, herunder 
fortsat øget brug af at arbejde hjemmefra. 
Virksomhederne skal således overveje, hvilke 
arbejdsopgaver/områder, som kan løses hjem-
mefra uden betydelig produktivitetsnedgang. 
For medarbejdere, der tilhører en særlig risi-
kogruppe, anbefales det, at ledelsen i dialog 
med den enkelte medarbejder laver en kon-
kret og individuel vurdering.

–  Indretning af arbejdspladsen, herunder 
håndtering af krav om afstand. 

–  Adfærd og hygiejne, herunder at virksom-
heden sikrer grundig rengøring af fælles 
kontaktpunkter og har særligt fokus på to-
ilet, vask, håndtag, gelændre og bordover-
flader. 

–  Håndtering af sygdom og symptomer, blandt 
andet at medarbejdere kke møder på ar-
bejde, hvis de har milde symptomer, der 
kan tyde på COVID-19. 

–  Informationsindsats om COVID-19, herun-
der at der opsættes informationsmateriale 
om smittefare og forventninger til de an-
satte med hensyn til hygiejne og afstand.

Pharmadanmark: Vigtigt med afstand
Pharmadanmark anerkender  vigtigheden af, 
at man undgår for tæt kontakt mellem for 
mange mennesker – og dermed risiko for en 

opblusning af smitten. Derfor er det også vig-
tigt, at arbejdsgiverne udviser fleksibilitet og 
for eksempel fortsat i et vist omfang lader 
medarbejderne arbejde hjemmefra – også for-
di nogle medarbejdere stadig er udfordret af 
manglende børnepasning.

Julie Johnsen, juridisk chef i Pharmadan-
mark, råder medlemmerne til at kontakte Phar-
madanmarks jurister, hvis de har konkrete 
spørgsmål til deres situation.

Husk, at der på Pharmadanmarks hjem-
meside også ligger et opdateret FAQ om de 
ansættelsesretlige forhold omkring corona.

Ansatte kan få sygdom med COVID-19 
anerkendt som arbejdsskade 
Arbejdstilsynet har udsendt en ny vejledning om reglerne for arbejdsskadeerstat-

ning til medarbejdere smittet med COVID-19. Den skal sikre, at medarbejdere skal 

være trygge ved, hvordan deres sag behandles i arbejdsskadesystemet, hvis de på ar-

bejdet bliver smittet med COVID-19.

”Det er meget trist, at en ansat på Bispebjerg Hospital er død af coronavirus. Denne 

ulykkelige situation viser, hvorfor det er så vigtigt, at medarbejdere er godt beskyttet. 

Vi skal værne om dem, der i de her dage yder en ekstraordinær indsats i vores fælles 

kamp mod coronavirus. Medarbejdere skal have tillid til, at der bliver taget hånd om 

dem, hvis de i deres arbejde bliver smittet,” siger beskæftigelsesminister Peter Hum-

melgaard (S).

Det fremgår af vejledningen, at sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en ar-

bejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet. Nogle typer af arbejde indebærer na-

turligt en stærk formodning for, at medarbejderen er blevet udsat for smitte på arbej-

det. Det gælder ansatte i sundhedsvæsnet som for eksempel sygeplejersker, sosu-as-

sistenter, læger og portører, der arbejder på intensivafdelingen, og er i direkte kontakt 

med smittede patienter. Det kan også være praktiserende læger eller ansatte i pleje-

sektoren, som drager omsorg for patienter og borgere, som ikke er testet positiv for 

COVID-19. 

Myndighederne skal hastebehandle de sager, hvor den sygdomsramte er alvorlig syg 

som følge af COVID-19. 

Pharmadanmark 
åbnede også op 
igen
Pharmadanmarks sekretariat i Helle-

rup åbnede ligesom resten af Dan-

mark også langsomt op, efter at med-

arbejderne under nedlukningen arbej-

dede hjemmefra. Der er blevet taget 

særlige forholdsregler for medarbej-

derne for at forhindre corona-smitte. 

På baggrund af myndighedernes 

skærpede tiltag har Pharmadanmark 

foreløbig aflyst alle fysiske medlems-

arrangementer. Der vil naturligvis bli-

ve meldt ud, hvornår medlemsarran-

gementer igen kan gennemføres.
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Formand i frontlinjen 
under COVID-19

Af Christian K. Thorsted & Sarah Piil / Foto af Camilla Schiøler

Rikke Løvig Simonsen er udover at være Pharmadanmarks formand også afdelingsleder i Region 

Hovedstadens Apotek, hvor hun indgår i regionens corona-beredskab. Hun mener, at det bliver 

svært gå tilbage til tingenes tilstand i sundhedsvæsenet før pandemien – nu har de mange forskellige 

faggrupper fået øjnene op for værdien af at samarbejde på tværs af faggrupper og specialer.
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>  Jeg mener faktisk, at det bliver 
svært at gå tilbage til, hvordan 
tingene var før COVID-19. 

>
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Rikke Løvig Simonsen deler normalt sin 
tid mellem formandshvervet for Phar-
madanmark og jobbet som afdelings-

leder på ’Klinisk Farmaceutisk Ydelse, Ama-
ger-Hvidovre Hospitaler’. Men under CO-
VID-19-krisen har Pharmadanmark af gode 
grunde måttet træde noget i baggrunden.

”Da statsministeren 11.marts præsentere-
de den omfattende nedlukning af Danmark, 
vidste jeg, at nu kom alt for mit vedkommen-
de i en periode til at handle om at være med 
til at gøre Hvidovre Hospital klar til at kunne 
håndtere den helt ekstraordinære situation, 
sammen med min medleder, ledende farma-
konom Pia Beck. Jeg pakkede kufferten og 
flyttede ud til min kæreste i Hvidovre og over-
lod børnene til min ex-mand,” fortæller Rik-
ke Løvig Simonsen.   

Til hverdag beskæftiger hun og hendes 
medarbejdere på sygehusapoteket sig med 
mange forskellige lægemiddelrelaterede op-
gaver, blandt andet medicingennemgang, 
anamneser, medicinøkonomi og antibiotika-

forbrug – det er vigtige opgaver, men de har 
ikke så akut en karakter som COVID-19.

”Hvidovre Hospital stod over for at skulle 
etablere en COVID-19 Akutmodtagelse, en ny 
intensiv enhed og en isolationsafdeling samt 
en modtagehal til den indledende fordeling 
af patienter ved Akutmodtagelsen. En kæm-
pe logistik-opgave, som Sygehusapoteket na-
turligvis spillede en rolle i. I ugerne fra ned-

lukningen og frem til påske var vi med til at 
flytte tre-fire hospitalsafdelinger om ugen og 
rykkede altså rundt på hele hospitalet, her-
under lavede nye medicinrum,” siger hun.

Hvidovre Hospital har organiseret det så-
ledes, at hele nordsiden af hospitalet er de-
dikeret til COVID-19-patienter, mens de øv-
rige patienter er på sydsiden. Simpelthen for 
at lave en fysisk adskillelse og øge sikkerhe-
den for patienterne.

En anden hverdag
I første omgang stødte Rikke Løvig Simonsen 
ind i den organisatoriske forhindring, at sy-
gehusapoteket ikke er en del af hospitalet. 
Det betød, at det ikke var en del af hospita-
lets beredskab. Faktisk var hun derfor end ikke 
blevet orienteret, om at hospitalets beredskab 
trådte i kraft.

”Det kunne jeg selvfølgelig ikke leve med, 
for det er ikke alene relevant men også nød-
vendigt for sygehusapoteket at være en del 
af beredskabet. Vores medarbejdere går på 
tværs af hele organisationen, og lægemidler 
er selvsagt vigtige i håndteringen af sygdom-
men. Det var der heldigvis lydhørhed over for, 
og med det på plads blev sygehusapotekets 
arbejde lettere. Vi fik den information, vi hav-
de brug for – og vi fik den på samme tid som 
de andre aktører.”

Rikke Løvig Simonsen fortæller, at igang-
sættelsen af beredskabet har betydet store 
omvæltninger på hospitalet.

”Hverdagen er meget anderledes for alle. 
Ét er, at alting rent fysisk er flyttet rundt. En 
anden ting er, at mange laver noget andet, 
end de plejer. For sygehusapotekets vedkom-
mende kan man sige, at det vi skulle i går, det 
skal vil ikke i dag. Og så er det da en voldsom 
oplevelse at se COVID-19-patienter blive kørt 
rundt med af sundhedspersonale iført rum-
dragter, og alle de tomme senge som står klar 
til de næste patienter. Det viser noget om al-
vorligheden af det her.” 

Den eneste normalopgave, sygehusapo-
teket udfører under corona-krisen, er medi-
cinservice. Det er en kerneydelse at sørge for, 
at der er den medicin, der skal være på ho-
spitalet. 

”Men ellers har vi haft travlt med at hæl-
de medicin op og blande IV-medicin (Intra-
venøs behandling). Når vi har hældt medicin 
op eller blandet den, giver vi den videre til sy-
geplejerskerne i stedet for selv at gå ind med 
den. På den måde sparer vi på værnemidler-

ne – det har været nødvendigt for at sikre det 
personale, som er tættest på patienterne.”

Et skridt foran
Rikke Løvig Simonsen har sammen med Pia 
Beck primært brugt tiden på at organisere 
omstruktureringerne.

”Og så har det hele tiden drejet sig om at 
være et skridt foran situationen og sørge for 
at få medarbejderressourcerne til at strække, 
når det begynder at stramme til. Vi fik hurtigt 
uddannet nogle medarbejdere og lavet selvor-
ganiserende teams, så vi kunne være mere 
fleksible.”

Der har også ligget en vigtig opgave i at 
informere og tale med medarbejderne, blandt 
andet høre om arbejdsbelastningen og even-
tuelle bekymringer.

”Der har været meget brug for at tale med 
medarbejderne, for der har da været nogen 
bekymring for at arbejde under disse forhold 
– det er kun naturligt. Vi har skullet skabe 
tryghed for medarbejderne, så de kan passe 
deres arbejde så godt som muligt. Den stør-
ste ledelsesmæssige opgave har været at få 
folk til at rumme, at tingene kunne forandre 
sig hurtigt, fordi der skete noget uforudset.”

Der har været situationer, hvor der fra ho-
spitalsledelsen og afdelingers side er kommet 
ønsker, som sygehusapoteket hurtigt skulle 
levere på.

”Det har vi så fundet en løsning på. Jeg 
synes medarbejderne har været fantastiske 
og ydet en kæmpe holdindsats.”

Brug for medicinkompetencer
Rikke Løvig Simonsen er ikke i tvivl om, at 
apotekets medarbejdere har gjort god fyldest 
ude på afdelingerne. Også selv om nogle af 
opgaverne var uvante, for eksempel har far-
maceuterne aldrig blandet IV medicin, lige-
som de heller ikke plejer at færdes på inten-
sivafdelingen.

”Man skal også tænke på, at afdelinger-
ne under corona-krisen til dels er bemandet 
med personale, som ikke normalt har med 
medicin at gøre. For at få enderne til at mø-
des, har man blandet personale fra eksem-
pelvis sengeafdelinger med ambulatorier. 
Det er derfor ikke alle, der har været vante 
til at bruge Sundhedsplatformen i medicine-
ringsprocessen. Dér har vi virkelig kunnet 
understøtte dem. Der er rigeligt, de skal 
tage sig af i forvejen – så skal de ikke også 
bekymre sig om den rigtige medicin." 
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Væk fra siloopdelt sundhedsvæsen
Rikke Løvig Simonsen har allerede blandt an-
det i et debatindlæg i Dagens Pharma under-
streget, at der trods alt kan komme noget 
godt ud af corona-krisen, nemlig at den har 
vist, at sundhedsvæsenets forskellige enhe-
der og faggrupper faktisk formår at arbejde 
sammen, når det gælder – til gavn for patien-
terne.

”Sundhedsvæsenet er berygtet for at være 
konservativt og ronkedoragtigt. Men her har 
alle oplevet, at vi sammen godt forandre hver-
dagen, når det virkelig gælder. Vi kan lære af 
hinanden, og vi finder ud af, hvad vi hver især 
kan fagligt. Vi har lært mange nye kolleger at 
kende, og det har været en enormt positiv 
oplevelse.”

Hun håber dermed også, at siloopdelingen 
i det danske sundhedsvæsen fremover bliver 
mindre udtalt.

”Ergoterapeuter har haft nye arbejdsop-
gaver, det samme har fysioterapeuter, farma-
ceuter og farmakonomer. Og masser af læger 
og sygeplejersker. Det betyder også, at de har 
lært at samarbejde med andre fagligheder og 
andre specialer, og de har set, at ting kan gø-
res anderledes. Man kan blive lidt konform i 
sundhedsvæsenet og gøre det, man plejer. 
Her er der blevet rystet op i det, og det er 
sundt.”

Hun fortsætter:
”Jeg mener faktisk, at det bliver svært at 

gå tilbage til, hvordan tingene var før CO-
VID-19. Nu har vi alle fået øjnene op for nog-
le nye kolleger, hvad de kan, og hvordan de 
kan bidrage positivt til ens eget arbejde. Jeg 
håber også, at alle beslutningstagerne har op-
daget, at sundhedsvæsenet består af meget 
mere end sygeplejersker og læger. Og at de 
så også har forstået, at alle mulige faglighe-

der skal bruges bedst mulig for at skabe mere 
kvalitet og sikkerhed for patienterne.”

Løsninger på tværs
Læringen for Rikke Løvig Simonsen er også, 
at teknologioptag og offentligt/privat sam-
arbejde skal dyrkes mere.

”Vi skal være meget mere åbne over for at 
bruge teknologi, så vi er bedre rustet, næste 
gang vi står over for en pandemi. For eksem-
pel synes jeg, at COVID-19 viser, at vores 
sundhedsdata virkelig kan gøre en forskel. 
Hidtil har der meget været en udtalt frygt for, 
at sundhedsdata kan blive misbrugt. Her fin-
der vi ud af, at vi har brug for at hjælpe hin-
anden. Og det er det, vi gør, når vi giver vo-
res data til sundhedsvæsenet.”

Krisen har også demonstreret værdien af 
offentlig/private samarbejder, mener Rikke 
Løvig Simonsen.

”Det har været meget positivt at se, hvor-
dan problemer, for eksempel omkring mang-
lende værnemidler og lav testkapacitet, er 
blevet løst gennem samarbejder på tværs af 
det danske samfund og erhvervsliv. Det er be-
stemt også noget, vi kan tage med os.”

Medlemmer har bidraget
Rikke Løvig Simonsen glæder sig også over, 
at alle Pharmadanmarks medlemsgrupper bi-
drager under corona-krisen – ikke kun dem 
som står i den umiddelbare frontline på ho-
spital og apotek.

”Man skal bestemt ikke glemme de med-
lemmer, som er gået på arbejde og været med 
til at producere den medicin, der er brug for 
– og dem som har hjulpet med at omstille pro-
duktion til værnemidler i medico-industrien. 
Eller dem som har arbejdet stenhårdt på at 
godkende kliniske forsøg eller at holde ud-
dannelsen af fremtidige life science-akade-
mikere kørende. Det er godt at få understre-
get, at vores medlemmer udfylder så vigtige 
roller i samfundet.”

>  Og så er det da 
en voldsom 
oplevelse at se 
COVID-19- 
patienter blive 
kørt rundt med 
af sundheds-
personale iført 
rumdragter
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Universitetsansat under COVID-19: 

Fra laboratorier til fjernundervisning
Hverdagen i Danmark er blevet vendt på hovedet i den seneste tid. Det gælder også for forskere og 

undervisere på landets universiteter, der natten over måtte gå fra en høj grad af fysisk tilstedeværelse til 

udelukkende at arbejde hjemmefra via digitale værktøjer, fortæller to tillidsrepræsentanter.

Af Maria Stove /  Foto

”Vi sidder alle derhjemme og forsøger at lave hjemmearbejde, og de 
studerende følger al deres undervisning som fjernundervisning,” si-
ger Ulf Madsen, der er tillidsrepræsentant og skoleleder for PharmaS-
chool, Københavns Universitet. 

Han repræsenterer en bred skare af både fastansatte, deltidsun-
dervisere, postdocs og ph.d. studerende på Københavns Universitet, 
der lige nu skal undervise og kommunikere på digitale platforme, de 
ikke nødvendigvis har prøvet før. Derudover er der på landets univer-
siteter p.t. ikke adgang til øvelseslaboratorierne, som normalt bliver 
brugt til hovedparten af undervisningen på life science-området.

”Den største udfordring er de laboratorieøvelser, der ikke bare kan 
erstattes af fjernundervisning. Det kan komme til at betyde, at ikke 
alle studerende kan opnå de praktiske erfaringer og kompetencer, de 
skal have, og det er ikke sikkert, at det hele kan indhentes senere. 
Det er en kæmpe logistisk udfordring, som vi må prøve at løse, så de 
studerende kan gennemføre på normeret tid,” siger Ulf Madsen.

Situationen er den samme i Aarhus, melder Betina Elfving, tillids-
repræsentant og lektor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Uni-
versitet. 

”Vores forskning har ligget helt stille i en længere periode, og det 
er selvfølgelig kritisk. Til gengæld har vi nu mulighed for at kigge på 
de data, vi allerede har høstet, skrive større fondsansøgninger, nye 

artikler og projektforslag. Så på den måde forsøger vi at få det bed-
ste ud af det,” siger hun.

Betina Elfving har fået taget hul på forelæsninger på Zoom og di-
gital gruppeundervisning.

”Det er helt klart en anderledes måde at interagere med de stu-
derende på i forhold til at sidde i det samme lokale. Nogle falder plud-
selig ud, og man skal tie stille, når de andre snakker. Det skal man lige 
vænne sig til.” 

Det eneste tillidsrepræsentanterne ved med sikkerhed er, at eksa-
menerne for de studerende skal afvikles på alternativ vis dette seme-
ster. Forskningslaboratorierne er til gengæld gradvist blevet åbnet op. 
I første omgang for post doc.- og ph.d. forløb samt forskningsforsøg 
og projekter, der ellers ville gå tabt.

Kæmpe boost til digital undervisning
Ulf Madsen fra KU fortæller, at det både har været positivt og nega-
tivt at skulle omstille al undervisningen på et øjeblik til fjernundervis-
ning: 

”Der er ingen tvivl om, at det har været en kæmpe udfordring for 
alle underviserne pludselig at sidde isoleret derhjemme og stadig skul-
le undervise. Nogle enkelte har allerede brugt e-learning, videoer, 
quizzer med mere gennem de seneste år, men nu er udviklingen fuld-
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stændig eksploderet. Det kommer til at give digital undervisning et 
kæmpe boost”. 

Han peger på, at underviserne senere kommer til at evaluere på, 
hvilke digitale undervisningsgreb der har fungeret godt, og hvilke der 
ikke har, så det kan bruges fremadrettet. 

Betina Elfving fra AU er overrasket over, hvor godt det er gået med 
at arbejde fra distancen.

”Jeg synes faktisk, det er gået bedre end forventet. Nu er jeg et 
meget struktureret menneske og har store børn. Der er helt klart no-
gen, der har været mere udfordrede, for eksempel fordi de har små 
børn, der ikke har kunnet sidde for sig selv seks timer om dagen, mens 
forældrene arbejder. Det har vi fuld forståelse for i medarbejdersta-
ben. Vi har ikke kunnet køre 100 procent.”

Stor belastning for nogen
Ulf Madsen oplever, at det er meget individuelt, hvordan man håndte-
rer det at arbejde alene hjemmefra, alt efter hvor stort et behov man 
har for social kontakt, og om man har familie eller ej. Det kan også have 
betydning, hvor travlt beskæftiget man er med hjemmearbejde, fjer-
nundervisning, digitale møder og anden kommunikation, hvorimod an-
dre kan være stort set uden opgaver og kontakt til arbejdspladsen. 

”Det kan helt klart være en stor belastning for nogen. Derfor for-
søger vi også at lave sociale møder for de ansatte som for eksempel 
fredagsbar på Zoom,” siger Ulf Madsen.

Han påpeger, at det også fylder meget for underviserne, hvordan 
de studerende trives. Med fjernundervisningen er de studerende nem-

lig i højere grad end nogensinde overladt til sig selv og ansvar for egen 
læring. 

Betina Elfving forsøger at tjekke op på de studerende, så hyppigt 
hun kan.

”Nogle studerende snakker jeg med flere gange om dagen for at 
høre, hvordan de har det. Normalt plejer vi at drikke en kop kaffe sam-
men på universitet og tale om, hvordan det går. Det kan vi ikke nu, 
derfor er det vigtigt for mig at holde kontakten til dem på den her 
måde i stedet for."

I forhold til kollegaerne så holdes kontakten via ugentlige digitale 
møder samt faglige telefonsamtaler.

”Man savner den der lidt mere uformelle snak i hverdagen,” siger 
Betina Elfving.

Hun er forholdsvis nytiltrådt som tillidsrepræsentant og skulle have 
været på de første kurser i foråret 2020. Derfor er det slet ikke alle 
medarbejderne, hun har nået at tale med som tillidsrepræsentant end-
nu.

”Vi er så småt i gang med lønforhandlinger for nogle enkelte, men 
vi har ikke har nået at mødes som gruppe. Derfor vil jeg klart opfordre 
mine kollegaer til at skrive til mig, hvis de har brug for en tillidsrepræ-
sentant, også i denne lidt mærkelige tid,” siger Betina Elfving.

Flere af landets forskere og ph.d-studerende kan vende tilbage til 
deres laboratorier, idet alle Folketingets partier 17. april blev enige 
om en bred aftale om en udvidelse af fase et i genåbningen af Dan-
mark.

Kurser til life science industrien
Som resten af Danmark har vi ikke mulighed for at tilbyde kurser på 
Pharmakon i denne tid. Til gengæld arbejder vi løbende på at udbyde 
uddannelse online. For eksempel har vi udbudt følgende to online 
forløb: 

• ”GMP i medicinalindustrien”, et kursusforløb på 5 ETCS point for 
Syddansk Universitet

• ”GMP-uddannelse for arbejdsledige akademikere”, et forløb med 
fem ugers undervisning inkl. afsluttende eksamen samt 4 ugers 
praktik. 

Du kan også tilmelde dig vores næste gratis gå hjem-møde den 
27. maj, som vi udbyder online:
 
• Gå hjem-møde ”Udvælgelse og udvikling af lægemiddelemballage: 

Guidelines og relation til Drug-Device Combination Products”. Du kan 
tilmelde dig på pharmakon.dk/kurser/life-science/gaa-hjem-moede.

Kontakt os, hvis du vil planlægge et kursus eller have sparring på en  
GMP-aktivitet. Vi sidder klar til at hjælpe.

Milnersvej 42 – 3400 Hillerød

Mette Rotne
Uddannelseschef,  
+45 4820 6260
mr@pharmakon.dk

Camilla Lundbye Castle
Uddannelseskonsulent, 
+45 4820 6270
clc@pharmakon.dk 

Malene Grøn
Uddannelseskonsulent, 
+45 4820 6165
mgr@pharmakon.dk

Elisabeth Hjelm Nielsen
Kursuskoordinator, 
+45 4820 6228
en@pharmakon.dk

LinkedIn: 
Følg os på LinkedIn, hvis du 
vil holde dig orienteret om nye 
aktiviteter.

Nyhedsbreve: 
Tilmeld dig på pharmakon.dk/
tilmeld-nyhedsbrev og modtag vores 
nyhedsbreve.
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Kort nyt

Ny medico-lovgivning 
udskydes på grund af 
corona

Europa-Parlamentet vedtog 16. april et for-
slag fra EU-Kommissionen om at udskyde da-
toen for ikrafttrædelse af de nye, strammere 
regler for medicinsk udstyr (MDR) til 2021. 
Det sker for at give industrien ro til at hånd-
tere corona-pandemien.

”Vi har hele tiden været bekymret for, om 
implementeringen af MDR kunne nås til 26. 
maj 2020, og vi er fortsat bekymret over den 
flaskehals, som de bemyndigede organer ud-
gør – de er stadig kun 12 styks. Derfor er vi 
også helt sikre på – eftersom vi står midt i 
denne voldsomme corona-krise – at det er det 
rigtige at udskyde implementeringen af MDR,” 
siger Peter Huntley, direktør i Medicoindu-
strien.

MedTech Europe – den europæiske medi-
co-industris brancheorganisation – havde op-
fordret EU-Kommissionen til at sætte imple-
menteringen af MDR på pause, netop fordi 
virksomhederne er under et hårdt pres for at 
levere det nødvendige medicinske udstyr un-
der krisen.

Pharma har blandt andet i en artikel i num-
mer 7 sidste år beskrevet den skærpede lov-
givning for medicinsk udstyr og industriens 
kritik af tidsplanen for implementeringen af 
denne. Særlig manglen på de såkaldte bemyn-
digede organer har bekymret industrien, ikke 
mindst de små iværksætterfirmaer.

Fondsmidler skal tiltrække 
udenlandske talenter 

Novo Nordisk Fonden har afsat 300 millioner kroner til et nyt forskningsprogram – 
Recruit – der skal styrke danske universiteter i den internationale kamp om rekrut-
tering af de bedste forskere.

”Vi ønsker at bidrage til, at flere forskere vælger at forfølge en akademisk karri-
ere i Danmark og derved er med til at løfte og forny dansk naturvidenskabelig og 
teknisk videnskabelig forskning,” siger Lene Oddershede, Senior Vice President, 
Natural & Technical Sciences, Novo Nordisk Fonden.

I Recruit kan universiteter søge Novo Nordisk Fonden om bevillinger på op til 
15, 25 eller 35 millioner kroner til at rekruttere dygtige forskere, og bevillingerne er 
målrettet forskere inden følgende fokusområder:

– Interdisciplinær forskning med udgangspunkt i naturvidenskab og teknisk vi-
denskab og med potentiel anvendelse inden for life-science eller bioteknologi.

– Kvante-baseret teknologi som kan bidrage til at løse komplekse og vigtige pro-
blemer inden for biologi, kemi og medicin.

– Datavidenskab med fokus på udvikling af algoritmer med tværdisciplinær an-
vendelse.

– Teknologi med medicinsk sigte til at forbedre fremtidens behandling og diag-
nosticering.

Midlerne kan blandt andet benyttes til at dække indkøb af udstyr, etablering af la-
boratoriefaciliteter, ansættelser af ph.d.ere og postdocs og forskerens egen løn.

Novo Nordisk Fonden lancerer også programmet Start Packages, hvori fonden 
har afsat 140 millioner kroner. Det har til formål at øge forskermobiliteten i Dan-
mark, såvel mellem forskellige offentlige forskningsinstitutioner som mellem den 
akademiske verden og industrien – og at gøre danske forskningsinstitutioner kon-
kurrencedygtige til rekruttering af udenlandske topforskere. 

Ingen folkemødebus 
og Pride parade i år

Folkemødet 2020 er blevet aflyst på grund af 
corona-krisen, og dermed bliver der naturlig-
vis heller ikke nogen Pharmadanmark-bus, som 
fragter glade medlemmer over til klippeøen for 
at overvære den politiske folkefest. Omkring 
80 medlemmer havde ellers meldt sig klar.

Foreningen bag Folkemødet ser frem til 
igen at kunne afholde et Folkemøde i 2021. 
Det vil finde sted i Allinge 17.-20. juni 2021.

Også den traditionelle Copenhagen Pride Week 18. - 23. august berøres af situatio-
nen. Pharmadanmark har de seneste år deltaget i den afsluttende parade og været offi-
ciel sponsor. 

Paraden gennemføres ikke, men arrangørerne arbejder alligevel på at finde en god 
måde, hvor de mange grupper, der normalt ville gå med i paraden, kan få deres budska-
ber om mangfoldig og ligestilling ud i verden.

Pharmadanmark støtter op om Copenhagen Pride, fordi vi som fagforening går ind for 
et inkluderende arbejdsmarked med plads til forskellighed.
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Forsker i epigenetik 
modtager Dronningens 
Videnskabspris 
Anja Groth, professor ved Københavns Universitet og 
forsker i molekylær cellebiologi og epigenetik, modta-
ger i år Dronningens Videnskabspris, som uddeles af 
Videnskabernes Selskab. Hun er program- og gruppe-
leder ved Novo Nordisk Foundation Center for Protein 
Research (CPR), som hører under Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet på KU, og blandt de førende inden 
for forskning i, hvordan menneskets celler husker deres 
funktion, når de deler sig. 

Anja Groth kalder prismodtagelsen for “en stor an-
erkendelse af arbejdet i min forskningsgruppe og de 
nybrud inden for epigenetik, som vi har opnået”.

”Vi har arbejdet på at forstå disse processer i man-
ge år, og trin for trin afdækket dem. Men der er stadig 
mange molekylære mysterier at løse i epigenetikken, 
og det at modtage et sådan kæmpe rygklap som den-
ne pris, giver både mig og hele min forskningsgruppe 
ny energi til at fortsætte arbejdet og nå endnu længe-
re,” siger prismodtageren. 

Anja Groths forskning har stor betydning for vores 
forståelse af, ikke kun hvordan kroppen udvikler sig som 
organisme generelt, men også måden, hvorpå en ræk-
ke komplekse sygdomme udvikler sig. Det gælder blandt 
andet kræftsygdomme. 

Dronning Margrethe ll’s Videnskabspris er på 100.000 
kroner og gives én gang om året til en fremragende 
dansk forsker under 50 år.

Overrækkelsen, der sker ved Majestæten selv, skul-
le egentlig have fundet sted i april, men forventes på 
grund af Coronakrisen at finde sted i efteråret.

Bro mellem universiteter og industri
Dansk life science er i verdensklasse, men evnen til at omdanne forskningsre-
sultater til nye produkter og løsninger kan stadig blive bedre. Det er den grund-
læggende tanke bag pilotprojektet ODIN (Open Discovery Innovation Network), 
som er et nyt forskningssamarbejde mellem forskere fra Aarhus Universitet og 
ni lægemiddelvirksomheder.

”Dette initiativ er særligt interessant, da det kobler forskellige samarbejds-
former og skaber en platform, der vil øge mulighederne for at bygge bro mel-
lem industrien og den akademiske verden. Det vil skabe helt nye synergimulig-
heder for dansk life science, og vi forventer, at det bliver en win-win model, både 
for den farmaceutiske industri, biotek og den akademiske verden, siger Niclas 
Nilsson, Head of Open Innovation in Research i LEO Pharma, som er en af de 
deltagende virksomheder.

Projektet skal køre over de næste tre år, og det bygger på et koncept, som 
Aarhus Universitet har udviklet gennem flere år. Her stilles data og resultater fra 
samarbejdet åbent og gratis til rådighed for omverdenen. Den overordnede am-
bition er at skabe hurtigere og mere effektiv opdagelse af nye lægemidler ved 
at have et stærkt fundament af grundlæggende viden og analyseværktøjer, som 
alle kan få adgang til – også konkurrerende virksomheder. 

Rektor Brian Bech Nielsen forklarer, at det er en central del af Aarhus Uni-
versitets strategi at styrke samarbejdet mellem forskning og erhvervsliv.

”Et universitet lever af at dele viden og gode ideer, og ODIN’s åbne format 
giver grobund for, at både forskerne og virksomhederne kan gøre netop det. 
Derfor er jeg sikker på, at ODIN vil være en gevinst for de medvirkende – og i 
sidste ende for det danske samfund,” siger han.

Indtil videre består ODIN-netværket af forskere fra de naturvidenskabelige, 
tekniske og sundhedsvidenskabelige fakulteter på Aarhus Universitet samt in-
dustripartnere fra blandt andet Novo Nordisk, LEO Pharma, Lundbeck, Boehrin-
ger Ingelheim og Nordic Bioscience. Andre virksomheder og forskere er velkom-
ne til at deltage i projektet. 

Dansk biotekfirma solgt til franskmænd
Den franske lægemiddelvirksomhed Servier har købt det danske biotek-
firma Symphogen, inklusiv dets pipeline af onkologi og immuno-onkolo-
giske progammer samt Symphogens antistof discovery og udviklingsplat-
form.

Symphogen vil fremover fungere som et center of excellence inden for 
antistoffer i Servier koncernen og fortsætte som en selvstændig organi-
sation i Servier koncernen, bevare sit hovedsæde i Ballerup og fortsat 
være baseret på selskabets nuværende medarbejdere. Servier og Symp-
hogen har i forvejen været engageret i et strategisk immuno-onkologisk 
samarbejde i mere end to år.

Bernhard Ehmer, Symphogens bestyrelsesformand, siger: 
“Opkøbet er en betydelig milepæl for Symphogen og selskabets eje-

re, da den validerer styrken af vores onkologi-portefølje og kvaliteten af 
vores antistof-teknologier. Symphogens eksisterende samarbejde med 
Servier har demonstreret det strategiske fit mellem de to organisationer, 
og jeg er overbevist om, at Servier er godt positioneret til at udfolde 
Symphogens potentiale yderligere.”

Købsprisen er ikke oplyst af nogle af parterne.
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Fælles indsats 
imod COVID-19 
COVID-19 vendte hverdagen på hovedet for mange life science-akademikere – på hospitaler, styrelser, 

apotek og universiteter. Pharma har talt med nogle af dem, som hver på deres måde bidrog til at få 

Danmark og det danske sundhedsvæsen helskindet igennem den nok største akutte trussel i et halvt 

århundrede. Alle har de gjort en forskel, alle har de måttet sætte deres almindelig job og liv på hold.

Af Christian K. Thorsted
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Type2dialog leverer konsulentydelser på vel-
færdsområdet, blandt andet kompetenceløft 
til medarbejdere inden for det kommunale æl-
dreområde. Type2dialog mærkede med det 
samme, at kommunerne på grund af COVID-19 
var tvunget til at lægge udviklingsaktiviteter 
til side.

”Vores indsatser og samarbejder i kommu-
nerne er selvfølgelig blevet ramt, fordi kom-
munerne fik rigtig travlt. Men vi ville meget 
gerne bidrage med de kompetencer, vi har i 

Type2dialog. Vores team repræsenterer man-
ge forskellige faggrupper, som vi mente her 
og nu kunne aflaste nogle kommuner, herun-
der nogle ’varme hænder’ tæt på borgerne,” 
fortæller farmaceut Camilla Neuper Kjeldal, 
som er specialiseret inden for kvalitetsudvik-
ling på medicinområdet og patientsikkerhed.

Type2dialog lagde derfor opslag ud på Lin-
kedIn, og en kommune tog imod tilbuddet om 
hjælp.

”Udfordringen for kommunen har været, 
at de har været i gang med beredskabsplaner 
og med at uddanne deres medarbejdere til at 
være del af akutberedskabet. Derfor har de 
manglet hænder i driften. Sammen med min 
kollega Søren Post Larsen, også farmaceut, 
har vi helt praktisk været ude og dosere me-
dicin til de borgere, som er visiteret til medi-
cinhåndtering – en opgave som sygeplejer-
skerne ellers løser.”

Kompleks opgave
Opgaven omfatter at afstemme medicinlisten 
på Fælles Medicinkort (FMK), så det er den 
rigtige medicin, borgeren får doseret.

Varme hænder i kommunen

Camilla Neuper Kjeldal, Sundhedsfaglig chefkonsulent hos Type2dialog.

”Det lyder nemt, men det er meget kom-
plekst, hvilket vi jo sådan set godt ved, fordi 
det blandt andet er det, vi underviser medar-
bejderne i ude i kommunerne. Men at stå med 
fingrene nede i dejen selv, kaster virkelig lys 
på de mange udfordringer, som sygeplejerne 
står i hver dag. Dels er det ofte en kompleks 
lægemiddelbehandling, og dels forplanter 
manglende opdateringer inde i FMK sig hele 
vejen ud i systemet,” siger Camilla Neuper 
Kjeldal.

Hun betegner det som en stor tilfredsstil-
lelse at kunne bidrage.

”Samtidig har det givet et værdifuldt ind-
blik i, hvad der sker i en situation, hvor der er 
pres på, og hvilke beslutninger der træffes. 
Og så håber jeg da også, at vi har været med 
til at vise, hvad tværfaglighed og farmaceut-
kræfter ude i hjemmeplejen kan bidrage med. 
Så kan der måske komme noget godt ud af 
det.”
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Travlhed på apoteket

Simon Langergaard Andersen, apoteksfarmaceut Skovlunde Apotek

Landets apoteker har igennem hele corona-krisen været åbne og 
sørget for, at borgerne har kunnet få deres nødvendige medicin. 
Men det har været nogle usædvanlige uger.

”Vi har helt klart haft mere travlt end normalt, især har vi op-
levet en stigning i den medicin, som skal bringes ud med chauf-
før eller post. Det har typisk været til kunder, som fortæller, at de 
er i risikogruppen og derfor gerne vil undgå at gå på apoteket,” 
siger Simon Langergaard Andersen.

Han bemærker også, at efterspørgslen i den grad har ændret 
sig.

”Håndsprit og ansigtsmasker har virkelig været efterspurgte 
varer – og nu efter at folk har brugt håndsprit så længe, så er vi 
også begyndt at sælge en del håndcreme. For håndsprittens ved-

kommende har vi været nødt til at indføre et køsystem og lægge 
noget til side til dem, der står på listen.”

Simon Langergaard Andersen har lagt mærke til, at kunderne 
i øjeblikket opfører sig anderledes.

”De tænker meget over, hvad de rører ved, og nogle venter 
også uden for apoteket, til et bliver deres tur. Det er jo kun posi-
tivt, at folk passer på, og på den måde beskytter både dem selv 
og os.”

Generelt har kunderne opført sig pænt og viser forståelse for, 
at der er nogle ændringer.

”Men selvfølgelig har der været tilfælde, hvor nogen er blevet 
irriterede over, at de ikke har kunnet få de værnemidler, de øn-
skede, eller over de begrænsninger, som Lægemiddelstyrelsen har 
indført for visse lægemidler.”

For eksempel er Panodil junior blevet gjort receptpligtigt for 
at undgå en mangelsituation.

”Der er så også netop i disse tilfælde, at jeg har kunnet mær-
ke en forskel i forhold til før corona. Jeg har skullet lave flere fag-
lige vurderinger og beslutte, om det i visse tilfælde er forsvarligt 
at udlevere to pakninger – kravene kan fraviges ud fra en faglig 
vurdering.” 

Vi beskytter os
Simon Langergaard Andersen har naturligvis gjort sig tanker om, 
at han i skranken udsætter sig for en vis risiko for at pådrage sig 
COVID-19.

”Men vi har selv gjort, hvad vi kan for at beskytte os og har 
sat plexiglas op i skranken, ligesom vi for eksempel heller ikke 
længere rører kundernes sundhedskort.”

Uanset risikoen er han glad for at have kunne bidrage til at 
sikre danskernes adgang til lægemidler.

”Denne situation har for mig at se understreget, at apoteket 
er en del af sundhedsvæsenet og spiller en væsentlig rolle.”
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Der er stor brug for viden om, hvilket medi-
cinforbrug og hvilken sygdomshistorik de dan-
ske COVID-19-patienter har, og hvordan vis-
se lægemidler påvirker et COVID-19 forløb. 
Derfor har professor Anton Pottegård på Læ-
gemiddelstyrelsens vegne sat sig i spidsen for 
en række dataanalyser, som hurtigt skal skaf-
fe denne viden.

”Normalt analyserer jeg data fra sidste år 
og tilbage til 1995, men her analyserer jeg og 
min gruppe ’real time’ data. Hastigheden, som 
vi gør tingene med, og datatypen er anderle-
des end normalt. Vi har fået adgang til data, 
som man normalt ikke har adgang til, men der 
er jo også tale om en helt særlig situation. 
Myndighederne efterspørger en opgraderet 
analysefunktion. Det er sjældent, at der bli-
ver råber akut efter en epidemiolog, så når 
det sker, må man hellere komme op af sto-
len,” siger Anton Pottegård, som også tidli-
gere har samarbejdet med lægemiddelstyrel-
sen om dataanalyse, blandt andet omkring en 
eventuel kræftrisiko ved den blodtrykssæn-
kende medicin Valsartan på grund af forure-
ning med NDMA.

Han skal blandt andet undersøge hypote-
sen om, at de smerte- og betændelsesdæm-
pende NSAID-præparater, for eksempel Ibupro-
fen, kan påvirke forløbet af COVID-19, lige-
som det skal undersøges, om der er en risiko 
ved at bruge inhalationssteroid og biologisk 
medicin i forhold til COVID-19.

”Det er et rimeligt sandsynligt scenarie, at 
vi finder frem til, at der ikke er nogen særlig 
risiko ved de lægemidler, vi analyserer for, men 
det kan også vise sig, at vi for eksempel fak-
tisk finder evidens for, at det er en rigtig skidt 
idé at bruge NSAID, eller at der er en risiko 
for hjertepatienter ved at bruge et særligt læ-
gemiddel. Men under alle omstændigheder er 
der en usikkerhed hos mange patienter i øje-
blikket – de har brug for svar.”

Anton Pottegård og hans gruppe vil også 
undersøge hypotesen om, at der er en beskyt-
tende effekt af at have blodtype 0. Her skal 
data fra tre millioner blodtypepatienter over-
føres til projektet.

Ny og vigtig viden om 
COVID-19 gennem 
brug af sundhedsdata
Anton Pottegård, professor, Syddansk 
Universitet

Ting kan lade sig gøre
Han bemærker, at COVID-19 krisen har skabt 
en helt særlig stemning, hvor ting kan lade 
sig gøre.

”Man er blevet god til at lytte: Hvis jeg si-
ger, at det her er vigtigt for at kunne levere 
resultater, og jeg har brug for det, så aner-
kender man, at det er vigtigt. Så finder vi ud 
af det. For eksempel havde jeg en kritisk vig-
tig medarbejder, som var på vej på barsel – 
men sammen med hans kones arbejdsgiver 
fandt vi ud af at udskyde hans barsel. Ting 

kan lade sig gøre, for de skal kunne lade sig 
gøre.”

Anton Pottegård fortæller også, at publi-
cering af resultaterne ikke kan vente på det 
sædvanlige langsommelige system med peer 
review. Han lægger derimod vægt på, at de 
videnskabelige artikler er blevet grundigt dis-
kuteret af dygtige fagfolk før publicering.

”Her og nu er der brug for at få ny viden 
ud, som for eksempel kan hjælpe de akutme-
dicinere, som netop nu behandler COVID-19 
patienter.”

Fra multisyge til medicinering på  
COVID-19 afsnit

Pernille Printzlau, klinisk farmaceut, Polyfarmaci-klinikken, Hillerød Hospital. 

Pernille Printzlau laver normalt medicingennemgange til multisyge patienter for at sikre 
dem den bedste behandling. Det satte corona-krisen midlertidigt en brat stopper for.

”Dels blev den læge, vi normalt har i vores klinik taget ud i beredskab, og dels er vo-
res patienter ret sårbare. Dem skal vi ikke have ind på hospitalet – også for at undgå, at 
de skal med offentlig transport. Det betød, at vi lukkede Polyfarmaci-klinikken ned,” for-
tæller hun.

Derfor tilbød Pernille Printzlau at hjælpe med at indrette medicinrum til det COVID-19 
afsnit, som blev etableret på hospitalet.

”Så kom der en masse andre opgaver oveni, blandt andet at hjælpe sygeplejerskerne 
på COVID-19 afsnittet med at hælde medicin op til patienterne. Hele afdelingen blev la-
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vet til én stor isolationszone, og vi arbejdede så i et medicinrum, som var uden 
for afdelingen. På den måde kunne sygeplejerskerne undgå at skulle af og på 
med værnemidler hele tiden.”

Pernille Printzlau har også hjulpet til på de almindelige sygehusafsnit og på 
intensiv og er blevet oplært i blande antibiotika op.

”Jeg har lavet nogle ting, som jeg ikke er vant til, og der har været fart på 
fra syv morgen til syv aften – også i påsken. Der har virkelig været brug for os, 
og det har været fantastisk med sammenholdet og viljen til at hjælpe hinanden 
på tværs af faggrupper og afdelinger – der har været en form for pionerånd. For 
mit eget vedkommende kom jeg hurtigt over den nervøsitet, man kunne have 
ved at være ude på afdelingerne. De nye opgaver og holdånden gav mig ar-
bejdsglæde og ny energi.”

Pernille Printzlau tror, at holdånden under corona-krisen vil få en positiv ind-
flydelse på samarbejdet fremadrettet på hospitalet.

”Alle har fået et bedre indblik i, hvad andre faggrupper bidrager med, også 
hvad farmaceuterne kan.”

Stor opfindsomhed og 
vilje til at finde løsnin-
ger for studerende
Lotte Stig Nørgaard, lektor, Institut for 
Farmaci på Københavns Universitet.

Farmaceutstuderende på apoteksophold var 
blandt det studerende, som blev ramt af coro-
na-nedlukningen. Deres jus kom i fare – stu-
derende skal have gennemført studieophold 
på apotek for at kunne bruge titlen cand.
pharm. og have ret til at arbejde på apotek. 
Det akutte problem sendte Lotte Stig Nør-
gaard, leder af studieopholdet på Københavns 
Universitet, på overarbejde.

”Opfindsomheden og viljen til at finde løs-
ninger har været ualmindelig stor. Normalt er 
der en stejl læringskurve for de studerende 
på studieopholdet, men i år har kurven godt 
nok været ekstra stejl. Jeg er imponeret over, 
hvor flot både vejledere og studerende har 
klaret og klarer skærene ved fælles hjælp. De 
studerende og deres vejledere har virkelig væ-
ret seje de seneste par måneder,” siger hun.

Lotte Stig Nørgaard fortæller, at de stude-
rendes teoriuge, den såkaldte ’Københavner-
uge’, med lynets hast blev omdannet fra et 
tre-dages kursus på universitetet til en alter-
nativ on-linebaseret Københavneruge bestå-
ende af speakede forelæsninger, webinarer og 
diskussionsfora. 

”Så langt så godt. Men en ting er teori – 
noget andet er praksis – og en ikke helt uvæ-
sentlig del af studieopholdet består jo normalt 
af udadrettede klinisk farmaceutiske aktivite-
ter og interageren med apotekets samarbejds-
partnere i form af medicingennemgange, stu-
diebesøg og udstationeringer, som blev aflyst 
eller udskudt,” forklarer Lotte Stig Nørgaard. 

Men gennem tæt dialog med mange ak-
tører, herunder studieleder på PharmaSchool 
Tommy Nørskov, vejlederne på de apoteker, 
der havde sendt studerende hjem, og farma-
ceuterne i studieopholdets kontaktgruppe, 
blev der dog udformet et katalog med forslag 
til, hvordan vejledere og studerende kunne 
arbejde alternativt med de forskellige udfor-
drede aktiviteter. 

”For eksempel nåede vi frem til, at dialo-
ger om medicingennemgange godt laves over 

en Skype-forbindelse, en udstationering kan 
forkortes og laves på et andet primærapotek, 
ligesom det heller ikke har skortet på kreati-
viteten, hvad angår studiebesøg. Man kan for 
eksempel tage et studiebesøg i en veterinær-
praksis, hos en fysioterapeut eller på et bo-
sted.”

Også en unik mulighed for studerende
Lotte Stig Nørgaard minder de studerende, 
der skal til eksamen, om, at både censorer og 
selvfølgelig har stor forståelse for, at der i år 
typisk ikke har været mulighed for udstatio-
nering på sygehus, ligesom flere studerendes 
læring om medicingennemgange i år bliver af 
mere teoretisk karakter.

”Til gengæld har studerende på studieop-
holdet i år en helt unik mulighed for at tileg-
ne sig viden om, hvad der foregår på apote-
ker og hospitaler i en krisesituation, den si-
tuation COVID-19 har skabt og skaber.”

To af kontaktgruppens apoteksfarmaceu-
ter Sidsel Kristiansen og Sonja Paltoft har der-
for sammen med Lotte Stig Nørgaard lavet et 
to-siders dokument med inspiration til hvor-
dan studerende kan reflektere over situatio-
ner han/hun har oplevet og oplever omkring 
COVID-19 på apotekerne både i forhold til 
blandt andet lægemiddelfaglighed, økonomi, 
ledelse, organisation og etik.

>
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Mange studerende på life science-uddannel-
ser er afhængige af adgang til laboratoriefa-
ciliteter, men nedlukningen har forhindret dem 
i at kunne bruge dem. Yoanna Vladimirova er 
en af de studerende, som er kommet i klem-
me, men hun er alligevel fortrøstningsfuld og 
ser optimistisk på situationen.

”Jeg kan ikke være i laboratoriet på Aarhus 
Universitetshospital i Skejby, og det er meget 
problematisk, fordi min opgave går ud på at 
validere en metode – det vil sige, at jeg for-
søger at variere en hel masse parametre, én 
ad gangen, for at sikre, at metoden fungerer, 
som den skal, og finde den optimale opsæt-
ning til måling af ’min’ cancer biomarkør. Pi-
pettere hjemmefra kan man selvfølgelig ikke,” 
siger Yoanna Vladimirova.

Hun skal aflevere sin opgave 1. november, 
så hun har faktisk noget tid til at kompense-
re for den tid, hun mister nu. 

”Jeg har også det privilegie, at jeg modsat 

nogle andre studerende ikke arbejder med 
dyremodeller. Det betyder, at jeg har kunnet 
fryse mine proteiner ned og så uden de store 
konsekvenser vil kunne genoptage mit arbej-
de, når laboratorierne igen åbner. Det kan man 
ikke for eksempel med mus, hvor man er helt 
afhængig af, at de har en bestemt alder. Dy-
restaldene kræver god timing, men det er jeg 
mindre afhængig af.”

Første del af opgaven er i hus
Yoanna Vladimirova har ikke overblik over, 
hvilken betydning nedlukningen ender med 
at få for hendes opgave.

”Den første del af opgaven handler om va-
lidering, og den historie vil vi godt kunne for-
tælle og publicere. Men de manglende fi-
re-seks uger i laboratoriet kan godt få den 

betydning, at vi ikke når at bruge metoden til 
at generere nogle resultater. Det er selvfølge-
lig ærgerligt, hvis det bliver tilfældet, men 
forskning er under alle omstændigheder ufor-
udsigelig.”

Hjemsendelsen fra studiet er dog ifølge 
Yoanna Vladimirova ikke en optimal måde at 
lave opgaven på.

”Det er svært at sidde og skrive alene – 
jeg mangler den faglige sparring i hverdagen 
og mangler nogen at tale fagligt med. Men-
talt er man ikke så investeret i sit projekt, når 
man hjemme. Jeg læser selvfølgelig artikler 
og skriver på de resultater, vi allerede har. Man 
kan altid blive bedre til at formidle og sætte 
flere kilder på. Men jeg glæder mig til, at vi 
snart kan komme tilbage.”

Ikke været i 
laboratoriet i halv-
anden måned
Yoanna Vladimirova, studerende, 
Molekylær Medicin, Aarhus Universitet

Alene i marts måned modtog Lægemiddel-
styrelsen 41 ansøgninger om kliniske forsøg 
– 14 af ansøgningerne er relateret til CO-
VID-19. Det er dobbelt så mange ansøgnin-
ger i forhold til, hvad Lægemiddelstyrelsen 
normalt modtager pr. måned, så teamet i 
Kliniske Forsøg har haft helt usædvanligt 
travlt.

”Jeg har aldrig været ude for noget lig-
nende. Der er blevet løbet stærkt for at kun-
ne følge med de mange indsendte COVID-19 
kliniske forsøg. Pandemien er en forfærdelig 
situation, men arbejdsmæssigt har det væ-
ret ekstremt spændende. For mig har det un-
derstreget, at Lægemiddelstyrelsen har en 
helt central rolle” siger Frederik Grell Nør-

gaard, Clinical Trial Assessor, Lægemiddel-
styrelsen.

Styrelsen modtog de første COVID-19 for-
søg i midten af marts måned, primært fra 
forskningsgrupper rundt om i landet – hospi-
taler der prøver at undersøge, om forskellige 
godkendte lægemidler har en god effekt på 
sygdommen, for eksempel hydroxyklorokin. 
Det er med andre ord forsøg, som måske kan 
hjælpe med at undgå, at folk bliver svært syge 
og ender i respirator.

”Nu er vi så begyndt at forberede os på, 
at der også kommer kliniske forsøg med vac-
ciner ind ad døren, altså forsøg som har et 
forebyggende sigte.”

Hastebehandling af COVID-19 forsøg
Frederik Grell Nørgaard, Clinical Trial Assessor, Lægemiddelstyrelsen
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”Desværre blev jeg ikke kontaktet af regi-
onerne, så derfor overvejede jeg en anden 
måde at hjælpe på. Jeg arbejder mandag til 
fredag i Novo Nordisk, men jeg har overskud 
til at kunne gøre noget i weekenderne. Det 
overskud ville jeg gerne dele ud af i denne 
tid,” siger Julie Fabian, analysekemiker på 
Novo Nordisk.

Hun kontaktede derfor sit lokale apotek 
og tilbød at lade sig ansætte i en midlertidig 
stilling, da apoteker ikke må tage imod gratis 
arbejdskraft. Det tilbud tog apotekeren imod.

”Allerede dagen efter samtalen med apo-
tekeren, havde jeg min første vagt. Persona-
let tog rigtig godt imod mig, for de seneste 
uger har været hårde for dem, og de havde i 
den grad brug for aflastning. Dels har de man-
ge kunder på grund af coronaen, og dels har 
coronaen også betydet, at de har haft udfor-
dringer med at bemande apoteket. I denne 
tid tager ekspeditioner også længere tid, da 
vi jo selvfølgelig skal overholde de gældende 
retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, 
blandt andet en hel del afspritning mellem 
kunder,” fortæller Julie Fabian.

Apoteksarbejdet adskiller sig naturligvis 
meget fra hendes daglige arbejde.

”Så der var da lige noget viden, som skul-
le findes frem fra skatkammeret.”

 
Ikke nervøs for smitte
Man kunne forestille sig, at nogle kunne være 
nervøse for smitte ved at arbejde i skranken. 

”Det har jeg ikke ligefrem været, men jeg 
er da godt klar over, at der kunne være en 
større risiko for selv at blive smittet. Men vi 
gør jo, hvad vi kan for at sikre os, at det ikke 
sker. Smitterisikoen for mig er væsentlig min-
dre end for resten af apotekets medarbejde-
re, da jeg kun står på apoteket én gang om 
ugen”

Julie Fabian er foreløbig ansat i tre måne-
der.

”Jeg skal selvfølgelig kun være på apote-
ket, så længe der er brug for mig på grund af 
coronaen, men det er jo svært at sige, hvor-
dan situationen udvikler sig. Foreløbig er jeg 
i alt fald glad for, at jeg har kunnet aflaste 
nogle medarbejdere, som hver dag gør en stor 
indsats på apoteket.”

Giver en hjælpende hånd på apoteket
Julie Fabian, Analytical Scientist, Novo Nordisk. 

Nedsat behandlingstid
Som koordinator på adskillige COVID-19 for-
søg lægger Frederik Grell Nørgaard ikke skjul 
på, at han og kollegerne har arbejdet under 
et vist tidspres. Lægemiddelstyrelsen har 
nemlig indført en hasteprocedure for vurde-
ring af kliniske forsøg med medicin til be-
handling af virussen, så behandlingstiden er 
blevet sat ned fra 35 til kun tre dage for det 
første svar.  

”Vi har formået af overholde alle dead-
lines, men det har sat helt særlige krav til 
samarbejdet internt i Lægemiddelstyrelsen. 

Det er naturligvis ikke blevet lettere af, at 
vi alle har arbejdet hjemmefra. At tage stil-
ling til kliniske forsøg kræver, at vi kan dis-
kutere og snakke dokumentationen grun-
digt igennem, og det er så tværfagligt, som 
noget kan være.”

Ordentlig forskning
Udover COVID-19 forsøgene har den store 
arbejdsopgave for Frederik Grell Nørgaard væ-
ret at koordinere Lægemiddelstyrelsens nati-
onale vejledning omkring håndtering af klini-
ske forsøg under COVID-19 pandemien. 
 ”Der foregår et kæmpestort arbejde på EU-
plan om dette, men det er en mere langsom-
melig proces, der ikke tager højde for natio-
nal lovgivning og ikke på alle områder er så 
præcis, at den giver de svar, som sponsorerne 
bag forsøgene har brug for. Derfor har vi la-

vet en national vejledning, som går i dybden 
og forklarer, hvad vi forventer af sponsorer-
ne. På den måde vil vi hjælpe forskningen på 
vej.”

Han fortsætter:
”Selv om tingene går rigtig stærkt, er vi 

meget opmærksomme på at sikre, at både pa-
tientsikkerheden og dataintegriteten er god, 
så man kan bruge den data, som kommer ud, 
til noget. Det vil være katastrofalt, hvis data 
fra et forsøg viser sig ikke at kunne bruges - 
det er både uetisk og et tidsspilde.”

Fredrik Grell Nørgaard slutter:
”Man skal heller ikke glemme de kollega-

er, som har knoklet med alle de andre sager, 
for forskningen inden for andre sygdomsom-
råder må ikke gå i stå på grund af COVID-19.”

Hastebehandling af COVID-19 forsøg
Frederik Grell Nørgaard, Clinical Trial Assessor, Lægemiddelstyrelsen

13. marts etablerede alle regioner en coro-
na-jobbank, hvor sundhedsprofessionelle kun-
ne melde sig frivilligt til at indgå i det ekstra-
ordinære beredskab på hospitalerne. Julie Fa-
bian var blandt de cirka 10.000, som meldte 
sig.
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Kort nyt

Over 56.000 har søgt ind via kvote 2

56.688 har i år valgt at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2. 
Det er 5.066 flere end sidste år, svarende til en stigning på 10 procent.

”Det er dejligt, at vi har så mange mennesker, som har lyst til at uddanne 
sig og bruge de muligheder, vi har i Danmark, som er ret unik – at man gratis 
kan uddanne sig, og at der er lige adgang, uanset hvilket hjem man kommer 
fra,” siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Ved ansøgningsfristens udløb 22. marts havde Københavns Universitet 
modtaget 16.916 ansøgninger til kvote 2. Det er 7.786 flere ansøgninger end 
i 2019, hvilket svarer til en stigning på 85 procent. Flertallet af ansøgerne har 
Københavns Universitet som første prioritet.

Københavns Universitet udbyder cirka 1.000 studiepladser gennem kvote 
2, og på visse uddannelser er der op mod 40 gange så mange ansøgere, som 
der er plads til. Det betyder desværre, at forholdet mellem antallet af kvote 
2-ansøgere og studiepladser er mere skævt i år end tidligere.

SDU har i alt modtaget 8.499 ansøgninger, heraf havde 4.014 ansøgere 
universitet som førsteprioritet som uddannelsessted. Sidste år fik SDU i alt 
7.454 ansøgere.

Kvote 2 er for ansøgere, der vurderes på et andet grundlag end alene ka-
raktergennemsnittet fra en gymnasial uddannelse, når de gerne vil ind på en 
videregående uddannelse. Derudover skal ansøgere med en udenlandsk ad-
gangsgivende eksamen og ansøgere til uddannelser, hvor der som et led i ad-
gangskravene indgår en optagelsesprøve, en optagelsessamtale eller lignen-
de, også søge om optagelse.

Fristen for at søge om optagelse via kvote 2 blev udskudt en uge på grund 
af COVID-19.

Ny midlertidig 
organisering af arbejdet 
i Medicinrådet 
Travlheden omkring COVID-19 blandt kliniske eksper-
ter på hospitalerne påvirker arbejdet i Medicinrådet. 
Derfor er der midlertidigt blevet indført ændrede ar-
bejdsprocesser i Medicinrådet. Det indebærer først og 
fremmest, at sagsbehandlingen i højere grad sker skrift-
ligt eller på video, så fysiske møder og transporttid und-
gås. I de tilfælde, hvor Medicinrådet er nødt til at be-
handle sager på møder, vil det ske med færre deltage-
re, så belastningen af de hospitalsansatte læger mind-
skes.

I fagudvalgene under rådet, vil arbejdet også i hø-
jere grad foregå skriftligt, og formænd vil kunne udpe-
ge medlemmer af udvalgene til at aflaste dem. Rådet 
vil desuden kunne udpege midlertidige formænd for 
udvalgene. 

Desuden vurderer Danske Regioner, at travlheden 
på hospitalerne betyder, at det ikke er hensigtsmæssigt 
netop at belaste Rådet med den særlige opgave at for-
berede overgangen til at benytte QALY-metoden 1. ok-
tober i år. Indførelsen vil derfor blive udskudt med op 
til seks måneder. 

”Det er vigtigt for os, at Medicinrådet fortsat kan 
godkende ny medicin på et højt fagligt grundlag. Der 
kan forekomme forsinkelser i arbejdet, men vi henstil-
ler til, at Medicinrådet prioriterer at behandle de sager, 
der har størst betydning for patienterne inden for tids-
fristerne, lyder det fra Stephanie Lose, formand for Dan-
ske Regioner.

Lægemiddelindustriens viceadm. direktør Henrik Ve-
stergaard siger i en kommentar:

”Dette er en speciel tid, som kræver specielle tiltag. 
Jeg hæfter mig ved fire principielle ting, som peger i 
retning af, at det vigtige arbejde i Medicinrådet kan 
komme til at fungere under disse særlige omstændig-
heder. For det første fornemmer jeg en vilje. Det er vig-
tigt. For det andet fastholder man ambitionen om hur-
tig og effektiv sagsbehandling. For det tredje er der i 
planen tiltag, der skal sikre en sikre en fortsat høj fag-
lighed i fagudvalgene, selv om situationen gør fagud-
valgenes opgave svær. Og endelig – hvad der er mindst 
lige så vigtigt som viljen til at få det til at fungere – så 
er der en løbende opfølgning i Danske Regioners be-
styrelse i forhold til, hvornår man kan gå tilbage til nor-
male procedurer.”
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Forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet har i samarbejde med medicinalvirksom-
heden Lundbeck og National Institutes of Health i Baltimore fundet et stof, der muligvis kan blive et nyt våben i be-
handlingen af depression. 

”Vi har fundet et stof, Lu AF60097, som fungerer på en anden måde end dem, man bruger nu. Hvis det nye stof 
virker, kan det hjælpe de eksisterende lægemidler af med de alvorlige bivirkninger. De antidepressiva, vi bruger i dag, 
fungerer på den måde, at de går ind og binder til det samme sted som serotonin på serotonintransporteren (SERT). Vi 
går altså ind farmakologisk og blokerer for returtransporten af serotonin og dermed fjernelsen af den aktive seroto-
nin. Men sådan en blokering kræver en forholdsvis stor dosis af det antidepressive stof. Og med de tricykliske antide-
pressiva giver det altså nogle alvorlige bivirkninger,” siger Claus Juul Løland.

Bivirkningerne kan være alt fra livsfarlige hjerteproblemer til voldsom mundtørhed, synsforstyrrelser, udvikling af 
mani, vægt- og fordøjelsesproblemer.

Det stof, forskerne har fundet, binder til et andet sted på SERT: det ’allosteriske site’. Når et stof binder til det 
allosteriske site i stedet for det samme site som serotonin, er det muligt at regulere serotonintransporterens funk-
tion i stedet for at blokere den helt.

”I dette tilfælde viser vi, at når vi binder det her stof til det allosteriske site, samtidig med at vi giver det tri-
cykliske antidepressiva, så kan vi simpelthen skrue op for bindingen af det antidepressive stof. Derfor kan vi 
nøjes med en meget mindre koncentration af det antidepressive stof. Og det kunne give færre bivirkninger, 
men samme terapeutiske effekt,” siger Claus Juul Løland.

Forskerne har gennem en lang periode og af flere omgange screenet en række stoffer fra Lundbecks stof-
bibliotek for at finde et stof, der havde en tilpas kraftig binding til det allosteriske site til at kunne undersø-
ge den farmakologiske effekt. Det synes at være  lykkedes med Lu AF60097.

Men der er lang vej endnu til at stoffet kan blive brugt til et egentligt lægemiddel.
”Vi har taget det første skridt. Men det første skridt er måske også det største. Vi har vist, at koncep-

tet virker. Hvis det også virker i praksis, kan det forhåbentlig i fremtiden bruges til behandling af personer 
med svær depression.”

Vaccinationsprogram udvides 
Folketingets partier og regeringen iværksætter ny vaccinationspakke for at reducere antallet af sårbare patien-
ter, som rammes af andre alvorlige infektionssygdomme, og medvirke til at forhindre et overbelastet sundheds-
væsen under udbruddet af coronavirus.

Pharmadanmark har i adskillige år argumenteret for øget brug af vaccinationer, som forebygger sygdom og 
redder liv. Pharmadanmark finder det helt oplagt at bruge vaccinationer til at holde borgerne raske, og det er 
blevet aktualiseret af corona-krisen, mener fagforeningen.

NYT STOF IMOD DEPRESSION?
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Politikere: 

Vaccineproduktion skal på 
danske hænder igen
Vaccineproduktionen i Statens serum Institut blev i 2014 sat til salg og endeligt solgt i 2016. I lyset af COVID-19 er kritikken 

af salget blusset op igen. Flere partier mener, at Danmark ville have stået stærkere i denne og kommende pandemier, hvis 

vaccineproduktionen stadig var ejet af den danske stat.

Af Christian K. Thorsted

>  C O V I D -1 9

Corona-krisen har afsløret alvorlige spræk-
ker i det danske beredskab, ikke mindst 
i forsyningen af livsvigtige værnemid-

ler, men også i forhold til vacciner. Det har gi-
vet ny luft til debatten om salget af statens 
vaccineproduktion til den malaysiske virksom-
hed AJ Biologics i 2016.

”Det er dybt beklageligt, at økonomiske 
hensyn fik lov at trumfe potentielle konse-
kvenser for danskernes sundhed. Det må ikke 
ske igen, og derfor bør vi genetablere vacci-
neproduktionen. Den danske vaccineproduk-
tion er for mig at se kritisk infrastruktur, og 
derfor skal vi ikke være afhængige af, at det 
er private interesser, der styrer det,” siger Pia 
Olsen Dyhr, SF’s leder.

SF vil derfor have regeringen til at frem-
lægge en plan for, hvordan Danmark igen kan 
producere vacciner, test og værnemidler. Pla-
nen skal sikre, at vi i fremtiden ikke havner i 
en situation, hvor vi mangler livsnødvendige 
redskaber.

Også enhedslisten er utilfreds og foreslår, 
at der etableres en statslig fond med investe-
ringskapital på 60 milliarder kroner, som blandt 
andet skal kunne foretage opkøb af strategisk 

vigtige virksomheder, som for eksempel altså 
den tidligere statslige vaccineproduktion, samt 
sikre produktion, der er kritisk for forsynings-
sikkerheden, ved at hjemtage den eller be-
skytte den mod overtagelse fra kapitalfonde 
og udenlandske statsfonde.

Pernille Skipper, Enhedslistens leder, siger 
farverigt, at ”vi står i lort til halsen” i den nu-
værende situation og betegner det som ”en 
katastrofe”, at vi ikke har vores egen statsli-
ge produktion af vacciner i Danmark.

Liselott Blixt, Dansk Folkepartis sundheds-
ordfører, mener derimod, at den danske vac-
cineproduktion skal sikres gennem kombine-
rede samarbejder med den danske medicinal-
industri og de danske universiteter.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har 
understreget, at de europæiske lande skal 
være langt mere selvforsynende, når det kom-
mer til medicin og udstyr.

”Inden efteråret skal vi være sikre på, at 
vi har den hjemmeproduktion, der skal til for 
at undgå en pandemi. Det gælder også vac-
cinespørgsmålet,” sagde statsministeren i 
forbindelse med Folketingets spørgetime 21. 
april.

Solgt for 15 millioner kroner
Det var den tidligere SR-regering, som i 2014 
besluttede sig for at sætte både SSI’s vacci-
neproduktion og SSI Diagnostica til salg. Vac-
cineproduktionen stod for at producere bak-
terie- og virusvaccine til børnevaccinations-
programmet og til eksport. 

SSI Diagnostica beskæftigede sig med pro-
duktion og salg af in vitro-diagnostiske pro-
dukter, hovedsageligt inden for klinisk mikro-
biologi, veterinær diagnostik, fødevarekontrol 
samt miljø- og hygiejnekontrol i ind- og ud-
land.

Baggrunden for salget var en politisk be-
slutning om, at staten ikke skal være ejer 
af kommercielle produktionsvirksomheder, 
samt at salget af SSI Diagnostika kunne give 
staten en betydelig indtægt. Salget af vac-
cineproduktionen til AJ Biologics indbragte  
beskedne 15 millioner kroner. SSI Diagno-
stica blev solgt til den svenske kapitalfond 
Adelis Equity Partners for en kvart milliard 
kroner.

Kun SF, Enhedslisten og Alternativet stod 
dengang uden for aftalen om at sælge. Siden 
er handlen blevet kritiseret voldsomt af Rigs-
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revisionen, der vurderede, at produktionen 
blev solgt alt for billigt.

SSI’s vaccineproduktion fortsatte efter sal-
get under navnet AJ Vaccines.

Skeptiske eksperter
Flere eksperter mener, at det vil være dyrt og 
risikabelt at sikre sig mod forsyningsproblemer 
ved at opbygge en statslig vaccineproduktion. 

”Problemet er, at vi ikke ved, hvad vi kom-
mer til at mangle, før vi mangler det. Så hvis 
vi vil forebygge forsyningsproblemer på alle 
områder, skal vi jo principielt producere alle 
mulige former for medicin og vacciner selv. 
Det er urealistisk, for der skal investeres rig-
tig mange penge i vaccineproduktion,” sagde 
virolog Allan Randrup Thomsen til Altinget.

Han blev bakket op af professor i sund-
hedsøkonomi Jakob Kjellberg:

”Der er ikke ret mange lande i verden, der 
har deres egen vaccineproduktion, og det er 
der nok en grund til.” 

AJ Vaccines annoncerede i slutningen af 
marts, at virksomheden har ambitioner om at 
udvikle en COVID-19 vaccine og ifølge adm. 
direktør Jesper Helmuth Larsen vil ”finde løs-

ninger på COVID-19-udfordringen med den 
nyeste og mest avancerede teknologi.”

Pharmadanmark var bekymret over 
salget
Pharmadanmark havde i 2014 cirka 90 med-
lemmer på SSI – de fleste i vaccineprodukti-
onen. Derfor blev nyheden om salg – eller i 
værste fald lukning – af produktionen mod-
taget med stor bekymring af fagforeningen. 
Pharmadanmark bemærkede, at SSI’s vacci-
neproduktion var højtspecialiseret og forfinet 
gennem mange år af dygtige fagfolk. Der var 
således både risiko for tab af arbejdspladser, 
men også for at Danmark kunne miste vigti-
ge kompetencer på området ved et salg til 
udlandet

Efter at salgsprocessen endelig blev afslut-
tet, var Pharmadanmark imidlertid lettet på 
medarbejdernes vegne. Fagforeningen havde 
længe efterlyst en afklaring på vaccinepro-
duktionens fremtid.

”Den uafklarede situation har naturligvis 
været belastende for medarbejderne. Derfor 
et det godt, at den langstrakte salgsproces nu 
endelig er sluttet, og at der er fundet en kø-

ber. Der ligger en meget stor know-how og 
erfaring bagved SSI’s vaccineproduktion. Det 
bliver interessant at se, hvordan de nye ejere 
vil udnytte disse kompetencer” sagde Rikke 
Løvig Simonsen, som også hæftede sig ved, 
AJ Biologics tilkendegav, at de ville moderni-
sere og udvide vaccineproduktionen, og at 
medarbejderne ville fortsætte ansættelsen hos 
den nye ejer.

Brug for nye løsninger
Pharmadanmark mener i lyset af COVID-19, 
at en fælleseuropæisk vaccineproduktion frem-
adrettet er den eneste farbare vej. COVID-19 
respekterer ikke grænser, og det bør udvik-
lingen af en vaccine heller ikke gøre. 
"Kun gennem tværeuropæiske samarbejder 
mellem offentlige og private aktører kan vi få 
tempo på udviklingen og vacciner i tilstræk-
kelige mængder," skriver Pharmadanmark i et 
debatindlæg.

Pia Olsen Dyhr
Foto af Hans Zeuthen

Pernille Skipper, Enhedslisten
Foto: Enhedslisten
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De flytter sig

Du er udnævnt til director, Stem 
Cell Discovery, i Novo Nordisk. Hvad 
indebærer jobbet?
Jeg har fået den spændende mulighed at lede 
den afdeling, som forsker i stamceller. Afde-
lingen er en del af Stemm Cell Transformati-
onal Research Unit, som nærmest fungerer 
som en lille biotekvirksomhed inde i selve 
Novo Nordisk.

Min og afdelingens rolle er at udvikle pro-
tokoller til stamcelle-deriverede celler med 
det sigte at kunne gå ind og udvikle stamcel-
lebaseret behandling for alvorlig kroniske syg-
domme, hvor der i dag er uopfyldte medicin-
ske behov. 

Novo Nordisk har de seneste 20 år beskæf-
tiget sig med stamcelleforskning, og det er et 
forskningsområde, som virksomheden har sto-
re ambitioner inden for.

Vi har projekter inden for diabetes, Par-
kinson sygdom, hjertesvigt og øjensygdom, 
men vi ser selvfølgelig også på, hvad vi ellers 
kan gøre med vores stamceller. 

Vi arbejder tæt sammen med førende aka-
demiske laboratorier over hele verden, disse 
partnerskaber med dygtige forskningsgrup-
per er vigtige for os. De kan levere akademisk 
viden om sygdommene og de specifikke cel-
ler, mens vi blandt andet kan levere teknolo-
gien og opskalering af cellerne til GMP. 

Derfor handler min rolle også meget om 
at tage denne tidlige forskning fra laborato-
rier rundt omkring i verden og forsøge at gøre 
den reproducerbar i større skala og med fo-
kus på safety og effekt.

Du har forsket i stamceller i mange år. 
Hvad der det fascinerende?
Stamceller har potentiale til at være banebry-
dende inden for behandling af en lang række 
sygsomme, som vi i dag ikke kan helbrede el-
ler behandle effektivt. Stamceller har ube-
grænsede evner til cellefornyelse og også po-
tentiale til at kunne differentiere sig til, hvil-
ken som helst celletype i kroppen. Det bety-

der, at man med stamceller vil kunne gå ind 
og erstatte celler, som er gået tabt eller er 
syge i patienter. På den måde taler man altså 
ikke kun om at behandle, men mulighed for 
at kurere sygdom. Man ser også for sig, at en 
behandling med stamceller vil skulle gøres én 
gang – modsat livslang behandling med et 
lægemiddel.

Det har taget mange år fra de første spæ-
de forsøg, hvor man kunne se, at man måske 
godt kunne differentiere stamceller til de rig-
tige celletyper – til i dag hvor man kan gøre 
det på en måde, så det netop er reproducer-
bart og med en sikkerhedsprofil, så man kan 
teste det i mennesker.

Et af vores partnerprojekter er inden for 
Parkinson, som jeg tidligere selv har forsket 
i. Parkinson er ideelt i forhold til at bruge 
stamceller i behandlingen, da det er et meget 
fokuseret område i hjernens specifikke celler, 
som er gået tabt. Derfor ved man præcist, 
hvad man skal erstatte, og hvor man skal sæt-
te stamcellerne ind.

I hvor høj grad skal du stadig 
forske?
Jeg har påtaget mig en fuld lederop-
gave, og det glæder jeg mig til. Men 
jeg har stadig en forskningshat på i 
vores Parkinson projekt, som er det 
mest fremskredne af vores projekter. 
Det er fremme ved CMC, hvor man altså un-
dersøger, hvordan stamcellerne kan gøres til 
en lægemiddel, blandt andet produceres i stor 
skala. Dér støtter jeg op for forskningsområ-
det, når det handler om forståelse af cellerne. 
I hele afdelingen er der projektledere inden for 
de forskellige stamcelleprojekter, så på den 
måde er jeg meget inde over forskningen. Det 
sætter jeg pris på stadig at kunne.

Hvad er udfordringerne ved at nå frem 
til et stamcelle-lægemiddel?
Man skal kunne karakterisere stamcellerne i 
ekstremt detaljeret grad, så man virkelig er 

sikker på, at de celler man transplanterer, er 
de celler, man forventer. 
Vi har også mulighed for genetisk at manipu-
lere cellerne for eksempelvis at forsøge at hin-
dre, at transplanterede celler bliver afstødt af 
modtagerens immunforsvar. 
 Det er alt sammen en svær øvelse, men hel-
digvis hjælper teknologien i form af nye værk-
tøjer os også med at løse nogle af udfordrin-
gerne. Så det er også en del af min rolle: At 
sørge for, at vi er en state of the art forsk-
ningsafdeling, som både har de rigtige eks-
perter, men også har de teknologiske platfor-
me til at kunne løfte tidlig forskning til avan-
ceret stamcellebehandling. Og det skal gøres 
i parløb med vores eksterne partnere og in-
terne stakeholders.

Målet er, at Novo Nordisk 
skal få stamcellebaserede 
lægemidler på markedet

Af Christian K. Thorsted/ Foto af Camilla Schiøler



 Pharma 4 / 2020 25

Nicolaj Strøyer Christophersen, 44 år.
2020   Director, Stem Cell Discovery, Novo Nordisk

2016 – 2020:  Senior Research Project Manager, Stem Cell Research, 

Novo Nordisk

2013 – 2015:  Senior Scientist, Dept of Stem Cell Biology, Novo Nordisk

2011 – 2013:  Research Scientist, Dept of Stem Cell Biology, Novo Nordisk

2007 – 2011:  Post-Doc., Biotech Research and Innovation Centre,

2003 – 2006:  Industrial PhD, NsGene

2003 – 2006:  PhD-student, Lund University 

2001 – 2002:  Research scientist, NsGene 

1998 – 2001:  Master of Science, humanbiologi, Københavns Universitet

BLÅ BOG 

Hvornår vil du anse dit arbejde som en 
succes?
Det vil selvfølgelig være, hvis vores forskning resul-
terer i, at Novo Nordisk kan markedsføre stamcel-
lebaserede produkter – det er også der, vi tror, at vi 
står godt over for konkurrenterne. Novo Nordisk 
forstår de regulatoriske udfordringer, blandt andet 
fra vores mange års erfaring med at anvende celler 
til at producere peptider. Vi tror, at vi kan gøre det 
rigtigt fra start – tænke GMP og det regulatoriske 
ind helt fra projekternes begyndelse – og dermed 
hurtigere nå frem til markedsføring af produkterne. 

Jeg håber at se vores stamcelleprojekter 
gå hele vejen fra fase 1 og 
frem til at kunne hjælpe 
mennesker.
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Sine Reker Hadrup: 

Immunterapi 
kommer til at revolutionere 
kræftbehandling

Af Maria Stove /  Foto DTU

Toptunede T-celler, der bliver skræddersyet til at gå til angreb på specifikke kræftceller. Det er målet for Sine 

Reker Hadrups forskning, hvor kroppens eget immunforsvar er centralt i kræftbehandlingen. Om 10-20 år vil 

immunterapi være vores stærkeste våben mod cancer, lyder professorens vurdering.

>  F O R S K N I N G

 

Om Sine Reker 
Hadrup
Sine Reker Hadrup er 44 år, human-

biolog fra 2002, og ph.d. fra Køben-

havns Universitet i 2006. Hun har væ-

ret postdoc ved Netherlands Cancer 

Institute og gruppeleder ved Natio-

nalt Center for Cancer Immun Terapi 

ved Herlev Hospital. Siden 2014 har 

hun været ansat ved DTU og er i 2017 

udnævnt til professor. Hun er medop-

finder af syv udstedte/afventende pa-

tenter i blandt andet USA. To af pa-

tentfamilierne er licenseret til biotek-

virksomheder.
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Hvordan kan man aktivere kroppens eget 
immunforsvar i kampen mod kræft, så 
det kun er de syge celler, der bliver an-

grebet og ikke de raske celler? 
Den undren er omdrejningspunktet for Sine 

Reker Hadrups mission om at forbedre be-
handlingen af folkesygdommen kræft, som 
hver tredje dansker bliver ramt af.

En mission, der tidligere i år gav hende Eli-
teForsk-prisen, som Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet uddeler til yngre forskere, 
hvis forskning er banebrydende og bidrager 
til at løse globale udfordringer. 

Den 44-årige professor og sektionsleder 
på DTU’s Institut for Sundhedsteknologi for-
søger sammen med sit forskerhold at lære 
kroppens eget immunforsvar at bekæmpe 

kræft – og det er hendes vurdering, at langt 
de fleste kræftpatienter om 10-20 år vil blive 
behandlet med en form for immunterapi.

”Vi kommer i fremtiden til at se løsninger, 
der i højere grad er tilpasset den enkelte can-
cerpatient. Vi vil få mere viden om, hvad der 
virker på forskellige typer af kræftceller. Det 
vil give flere behandlingsmuligheder og et håb 
om, at kræft er noget, man kan leve med i 
længere tid,” siger Sine Reker Hadrup. 

Rejsen dertil begyndte, da hun læste hu-
manbiologi på Københavns Universitet. 

Hun var fascineret af, hvor komplekst im-
munsystemet er og den hårfine balancegang, 
det yder, når det skal holde farlige ting i skak 
uden at gå til angreb på kroppen selv. Det er 
en udfordring at finde angrebspunkter på 
kræftceller, som immunforsvaret effektivt kan 
genkende, uden samtidig at risikere skade af 
raskt væv.

”I mit speciale kiggede jeg på angrebs-
punkter, som T-celler kan genkende, og pa-
radoksalt set er det stadigvæk, det jeg gør, 
men der er sket rigtig meget på den front si-
den da. Reguleringen af immunforsvaret er så 
mangfoldig. Det er fascinerende, at det over-
hovedet kan fungere, og samtidig lade være 
med at slå os ihjel. Hele vejen har drivkraften 
for mig været: Hvad er det vi ikke forstår? Og 
hvis vi skal forstå det, hvilke teknikker har vi 
så brug, og hvordan kan vi skabe dem,” siger 
Sine Reker Hadrup. 

Konkret arbejder Sine Reker Hadrup blandt 
andet på at udvikle en personligt tilpasset 
vaccine til kræftpatienter. Vaccinen aktiverer 
immunforsvarets T-celler til specifikt at gen-
kende netop den pågældende patients kræft-
celler, så de kan slås ihjel. Hun arbejder også 
med celleterapi, hvor T-celler fra patienter bli-
ver trænet til at finde de bedste angrebspunk-
ter på kræftcellerne. Sideløbende arbejder 

hendes forskerhold på at forstå autoimmune 
sygdomme som type 1-diabetes og multipel 
sklerose.

”Det er jo bare en lille brik i et kæmpe stort 
puslespil, og nogle af de brikker mangler sta-
digvæk. Immunforsvaret er forskelligt for hver 
enkelt individ, så det med at finde fællestræk 
i noget, der er så komplekst, kalder jeg nog-
le gange for ’den ultimative udfordring,” si-
ger Sine Reker Hadrup. 

For at nå målet samarbejder Sine Reker 
Hadrup med internationale forskningsgrup-
per og specialister i kunstig intelligens, der 
benytter avancerede computermodeller for at 
finde mønstre i datamængderne. Hun samar-
bejder også med læger og medicinalvirksom-
heder for at afprøve forskningen på patienter.

”Lige nu er jeg der, hvor der er rigtig man-
ge spændende ting under opsejling. Det tager 
lang tid at udvikle de rigtige teknikker, men nu 
er vi der, hvor vi virkelig er ved at høste frug-
terne fra den teknologi, vi udviklede for fem år 
siden. Vi har kunnet bruge det til at skabe ny 
indsigt i forskellige behandlinger af sygdom-
me, og vi får en masse data ind, som vi er ved 
at analysere,” siger Sine Reker Hadrup. 

Hun arbejder også på at kommercialisere 
den teknologi, holdet har udviklet, blandt an-
det i ImmuMap og The Tetramer Shop, der er 
spinouts fra DTU, og i virksomheden PokeA-
cell: 

”Det gør jeg af den årsag, at hvis det vir-
kelig skal flytte noget – det vil sige være til 
gavn i samfundet og gøre en forskel for pa-
tienterne – så skal det gøres tilgængeligt gen-
nem en kommercialisering, hvor andre kan få 
adgang til det og fokusere på at gøre det di-
rekte anvendeligt. Det ligger ud over hvad vi 
har mulighed for i universitetsregi og skal der-
for foregå i en spin out eller partnerskab med 
virksomheder”.

Sine Reker Hadrups tre gode råd  
til unge forskere
• Følg dine interesser. Det er benhårdt arbejde at forske, og du kommer til at bruge 

rigtig mange timer på det, så du skal virkelig brænde for det, du laver, og synes det 

er sjovt.

• Skift miljø af og til. Jeg har personligt lært rigtig meget, hver gang jeg har taget et 

skift. Selvom det kan føles som at starte forfra i en periode, så giver det også et løft, 

så man skal være modig til at tage de skift.

• Du behøver ikke være super målrettet og have en 10-års-plan. Nogle gange skal 

man ’go with the flow’. Forskning er uforudsigelig, og så skal man gribe mulighe-

derne, når de er der.
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Jobsøgning i en coronatid  
– LinkedIn og netværk

Af Iben Treebak og Danny Bukh Almstrup, karrierevejledere, Pharmadanmark

Corona-smitten har sat sig tydelige spor på rekrutteringsprocessen til ledige job. Samtalerne vil i den kommende 

tid foregå digitalt og særligt over Skype, både hos rekrutteringsbureauer og jobsamtaler direkte med virksomheder. 

Pharmadanmarks karrierevejledere kommer her med gode råd til at håndtere den digitale jobsamtale

Har corona-situationen stukket en kæp i hjulet på 
din jobsøgning? Er du i tvivl om, hvordan du skal 
gribe jobsøgningen an, når mange virksomheder 

ikke slår stillinger op, eller har indført et midlertidigt an-
sættelsesstop?

Pharmadanmarks karrierevejledere har samlet et par 
gode råd og idéer, for vi tror på, at det er vigtigt, at du 

som jobsøgende holder skruen i vandet på trods af coro-
na. Life Science-virksomhederne er ikke lukket helt ned, 
som vi ser det i andre brancher, så giv ikke op. Grib chan-
cen for at vise, at du ikke lader dig stoppe af modgang. 

Her er nogle af de ting, du kan gøre:
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Optimér din LinkedIn-profil. LinkedIn er et uomgængeligt redskab til at net-
værke og søge job i Danmark. Det er ikke rocket science, men det er vigtigt, at 
du får lavet en profil, som gør dig søgbar og interessant for arbejdsgiverne. Har 
du brug for en guide til at komme i gang med optimeringen, så kig fx ind på Net-
værksakademiets hjemmeside https://netvaerksakademiet.dk/linkedin-pro-
fil-guide/. 

Udvid dit netværk. Start med at invitere tidligere kollegaer og studiekammera-
ter, og fortæl dem gerne, at du er på udkig efter et job. Inviter eller følg derefter 
personer, som arbejder i virksomheder, du gerne vil arbejde for – brug gerne even-
tuelle fælles bekendtskaber som løftestang. Invitér aldrig uden en personlig be-
sked og bed ikke om et job. Du skal etablere en relation, så du kan følge med i, 
hvad vedkommende laver. Vær nysgerrig, og brug din ’nye viden’ i din aktive job-
søgning fremadrettet.

Vær aktiv og synlig på LinkedIn. Mange har en LinkedIn-profil, men bruger 
den ikke til noget særligt. Nu er der måske tid til, at du kan begynde at være ak-
tiv. Jo mere aktiv du er, jo mere synlig bliver du for rekrutteringsfolk og poten-
tielle nye kollegaer og virksomheder. Den nemme løsning er at like, kommentere 
og dele fagligt og karrieremæssigt relevante opdateringer – særligt fra virksom-
heder og organisationer du følger, men også fra personer i dit netværk. Når du er 
blevet tryg ved det, så skriv også selv nogle indlæg om noget, som du ved noget 
om og brænder for, eller stil spørgsmål. Hold en positiv og professionel tone. Du 
kan også deltage i faglige diskussioner i grupper, som du følger. 

Et virtuelt kaffemøde – kan man det? Ja, det er anderledes, men det kan 
man. I disse tider bliver vi alle tvunget til at arbejde med at få virtuelle møder til 
at fungere. Find nogle (små- og mellemstore) virksomheder, som du kunne tæn-
ke dig at arbejde for og find ud af, hvem du skal tale med. Vær forberedt inden 
mødet, det vil sige, vid, hvad du vil fortælle om dig selv, og hvad du gerne vil have 
svar på. Inviter kort og koncist via mail eller LinkedIn. Det kunne se sådan her ud:
Kære X
Jeg skriver til dig, fordi jeg har et stort ønske om at komme til at arbejde med X
Derfor vil høre, om du har mulighed for at mødes med mig til en virtuel kop kaffe 
og fortælle mig lidt om X. Jeg er jobsøgende, men ikke kun ude efter et fast job. Jeg 
er i første omgang interesseret i dine råd om, hvordan jeg øger mine chancer for at 
få foden indenfor i din spændende del af branchen. Jeg er uddannet X og har ar-
bejdet med X, så jeg kan bidrage med X i en virksomhed som jeres.
Har du lyst til at mødes 20 minutter fx over Skype? 

Accepter en lavere produktivitet. Lad være med at bebrejde dig selv, hvis det 
går langsommere med jobsøgningen i denne tid. Alle oplever, at deres produkti-
vitet er udfordret af omstændighederne. Det er okay. Men gå ikke i stå. 

Søg professionel sparring. Som medlem af Pharmadanmark har du mulighed 
for at få feedback på din LinkedIn-profil og ansøgningsmaterialer. Du har også 
mulighed for at få sparring på fx din jobsøgningsstrategi. 
Kontakt os på karriere@pharmadanmark.dk eller 39463630 – vi glæder os til at 
sparre med dig. 
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Efter COVID-19: 

DISTANCELEDELSE  
ER DET NYE SORT 

Af Christian K. Thorsted 

Distanceledelse har længe været et vilkår for mange virksomheder, men er på grund af COVID-19 

krisen blevet endnu mere aktuel og nødvendig at mestre. Lars Pedersen, ekspert inden for 

distanceledelse og tværgående samarbejde, understreger, at nærvær, fællesskab og effektivitet 

godt kan opnås i en virtuel organisation, men at det kræver ledelsesmæssigt fokus.

Distancelederskabet skal være meget tydeligere end den type lederskab, man udøver, 
når man er fysisk sammen med medarbejderne. I den virtuelle verden bliver lederen 
ikke hjulpet af sin personlige tilstedeværelse. Det udfordrer lederskabet, siger Lars 
Pedersen, som er specialiseret i at hjælpe organisationer, som arbejder på distancen.
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Siden corona-krisen udviklede sig og resulterede i, at mange har måt-
tet arbejde hjemmefra, er distance blevet noget meget håndgribeligt 
at forholde sig til i virksomheder og organisationer.

”Distance kan være mange ting i en organisation: Fysiske distancer 
mellem en række arbejdspladser og arbejdssteder i Danmark, Norden, 
Europa eller rundt i verden. Det kan også være distancer or-
ganisatorisk. Man kan man godt have opfattelsen af, 
at der er lidt lang afstand til kollegerne på 2.sal 
eller til en afdeling, man samarbejder med. 
Men selvfølgelig er der lige nu med coro-
na-krisen en aktuel situation, som gi-
ver nogle udfordringer. Distance in-
debærer, at vi ikke ses, og at vi ikke 
har et samvær i vores daglige sam-
arbejde,” siger seniorkonsulent 
Lars Pedersen, Pitstop Manage-
ment.

Han har udgivet bogen ’Er 
der en leder til stede – distance-
ledelse og virtuelt samarbejde’. 
Her kommer han med konkrete 
værktøjer til, hvordan man styrker 
kompetencer og engagement på tværs 
af arbejdssteder. Han har også i samar-
bejde med Pharmadanmark lavet et we-
binar om netop distanceledelse, som medlem-
merne har kunnet se på YouTube.

Tænk på båndbredden
Lars Pedersen lægger ikke skjul på, at der er mange ting, som er nem-
mere, når vi hver dag ses og omgås hinanden, end når vi skal kom-
munikere igennem it-medier. Der sker nogle ting psykologisk, når vi 
er på distancen. Det skal man have en bevidsthed om i lederrollen. 
For målet er naturligvis at kommunikere, så der opstår enighed og en 
fælles forståelse i organisationen. 

”Så det er helt afgørende at have en god medie- og kanalstrategi. 
Den bredest mulige båndbredde mellem mennesker er jo, når vi er 
face to face. Lige nu har mange oplevet, at det selvfølgelig godt kan 
lade sig gøre at skrive og dele ting online. Det er også godt at tale i 
telefon, men det er måske endnu bedre at gå på Skype og Zoom og 
de andre platforme, hvor vi kan se, høre og i et vist omfang fornem-
me hinanden,” siger han og fortsætter:

”Men i forhold til at arbejde samplaceret og være tilstede, og til 
nu at skulle være på det virtuelle, så er båndbredden mellem os ble-
vet væsentligt mere indskrænket. Jo smallere en båndbredde, men-
nesker kommunikerer på, jo større er rummet for at fortolke, hvad der 
sker. Hvis vi er face to face, så kan vi mærke signalerne, jeg kan se 
det glimt, du har i øjet, jeg kan fornemme, hvis det er sagt med en 
vis lune i stemmen, det du siger.”

Når man får en mail, så kan man læse, hvad der står i mailen, men 
man kan gå længe og fortolke på mailen og på, hvad der ligger mel-
lem linjerne. Hvorfor er det lige, at der er et udråbstegn. Hvad ligger 
der bag det, skal jeg være bekymret her?

”Så den opmærksomhed du må have som distanceleder, det er at 
tænke virkelig meget over, hvad er det for et medie, du kommunike-

rer på. Hvordan sikrer du, at der ikke bliver for smal en båndbredde? 
Det er typisk det skriftlige, som rummer et stort rum for, at modta-
geren kan fortolke det, og så opstår der misforståelser. Tænk på bånd-
bredden og medievalget, og tænk på hele tiden, at det vigtige er at 
gøre afstanden mellem jer kortere, hver gang du har en kommunika-

tion. Lad det være en refleksion efterfølgende. Blev afstan-
dene længere eller kortere? Hvis den blev længere, 

så skal jeg gøre noget andet, og bruge et an-
det medie.”

Udfyld det fysiske tomrum
Lars Pedersen forklarer, at der på 

den fysiske arbejdsplads er stor 
værdi i, at man lægger mærke til 
sine kolleger: Lige smiler, når man 
passerer hinanden på gangen og 
trappen, eller giver et lille nik til 
kollegaen, når man henter sin 
kaffe. Der findes mange af den 
slags små touch points, og de er 

vigtigere, end man måske tror.
”Vi registrerer hinanden, mange 

gange ubevidst, mange gange be-
vidst. Forskerne taler om, at vi måske 

har sådan en passiv face time, når vi er 
samlet og til stede. Passiv face time udtryk-

ker små registreringer af hinanden, små måder at 
lægge mærke til og anerkende hinanden. Den er faktisk 

et meget væsentligt kit i et dagligt samarbejde på en fysisk arbejds-
plads. Det er noget af det, vi mister i øjeblikket, hvor vi arbejder vir-
tuelt. Vi har ikke alle de små anerkendelser. Det betyder noget, fordi 
vi jo som sociale væsner har et socialt motiv og et socialt behov, når 
vi går på arbejde.”

Lars Pedersen understreger derfor, at det er en væsentlig pointe 
som distanceleder at tænke i at få udfyldt det tomrum, der er mellem 
at være til stede fysisk og mellem at være det virtuelt.

”Hvordan er I sociale sammen, hvordan husker man lige at være 
uformel for at sikre den sociale sammenhængskraft.”

Vær opmærksom
Det er vigtigt her også at tænke i at sætte på sin dagsorden og sin 
to-do at være opmærksom. Husk at sende en hilsen, sige godmorgen 
og god weekend. Alt det du naturligt gør, når du er samplaceret med 
mennesker. Få det ind i din hverdag, og lad være med at tænke, at 
det er spild af tid, og at du ikke er effektiv, tilråder Lars Pedersen. 

”For man er virkelig effektiv, og man sikrer relationerne, og de bli-
ver udfordret i denne situation. Så prøv at få manifisteret det ufor-
melle. Vi falder jo ikke bare i snak med mennesker, vi er virtuelle med 
og på distancen med. Der er vi nødt til at lave en plan, og vi er nødt 
til at ringe til Jytte og til Inge, og Skype til Poul.”

Han tilføjer, at man også skal være personlig og visuel. Man bør 
derfor give indtryk af, hvor man er, og gerne gøre det gerne lidt ufor-
melt. Man kan for eksempel lave nogle videoer, små reportager eller 
sende nogle fotos, som gør, at det er noget andet end det skriftlige 
og de sædvanlige arbejdsgange og rapporteringer, man ellers har i or-
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ganisationen. Det giver god energi, 
og det skaber noget sammen-
hængskraft.

Han opsummerer:
”Byd ind med nogle klare 

skrukturer for jeres løbende sam-
arbejde. Hvilke medier arbejder 
i på? Hvornår mødes i? Hvad er 
temaerne for de enkelte møder? 
Hvornår er vi sociale? Hvornår hol-
der vi pauser sammen? Hvem mø-
des, og hvor tit? På hvilke medier mø-
des vi på?”

Pas på med…
Lars Pedersen har også en række don’ts til distance-
ledere.

”Den første er, at man ikke skal lade nøgletallene, kpi’erne og op-
gaverne stå alene. Det er nemt på distancen at se, at der er leveret 
og uploadet, og at medarbejderne har sendt noget til tiden. Men det, 
vi jo mister nu, hvor vi er virtuelle, det er hele indsatsen bag ved le-
verancen.”

Lederen kan let fra distancen komme til at træffe nogle hurtige 
konklusioner og måske også være lidt skarp i kommunikationen. 

”Vær opmærksom på den indsats, der ligger bagved, som man jo 
normalt altid ville kunne følge med i, når man er i samme lokaler. Vær 
omhyggelig med at stille spørgsmål, og vær anerkendende, og afstem 
forventningerne, før du dømmer folk for hurtigt.”

Lars Pedersen advarer også imod at være for meget distribueren-
de i sin kommunikation, det vil sige sende ud, sende ud og sende ud. 
Det kan hurtigt blive til et overload.

”Tænk i stedet for på at kommunikere. Det vil sige, grib telefonen. 
Tænk ikke på, at det er et forstyrrende element, så må I bare være 
åbne over for hinanden, og tale om, hvornår det passer at tale. Men 
ring, gå på skype og zoom, så I kan se og høre hinanden.”

Ligeledes advarer han imod, at ”det usynlige ikke forbliver usyn-
ligt.”

”Vær opmærksom på hele tiden at tage ind, hvad er det jeg ikke 
ved. Hvad er det, der rører sig, hvad er det jeg ikke havde kunne vide 
i den situation, når mine medarbejdere ikke er på alligevel eller ikke er 
kommet ind til et møde? Det må vi prøve at informere hinanden om. 
Lad ikke de hurtige kanaler være styrende. Det betyder typisk mails. En 
mail er lynhurtig, men det er altså en meget smal båndbredde.”

Han forklarer videre:
”Vær demokratisk, og sørg for fair vilkår for alle, så i har nogle ram-

mer, så det både kan lade sig gøre at klare alt det, vi skal privat, men 
selvfølgelig også få skabt et rum for at kunne være en del af den pro-

duktion, som I gerne skulle kunne 
fastholde i jeres organisation.”

Et fyrtårn
Lederskabet udfordres, når man 
går fra nærvær til at være på di-
stancen, siger Lars Pedersen. Han 
opfordrer distanceledere til at se 

på deres lederskab som et fyrtårn. 
”Prøv at tænke på, at alt, hvad 

du kommunikerer, og alt hvad du 
signalerer på de medier, I er på, det 

skal være klare og tydelige signaler. De 
medarbejdere, der sidder rundt omkring på 

andre adresser og arbejder hjemmefra, de skal 
kunne navigere efter dig som leder.”

På distancen er man lidt nøgen i sit lederskab, fordi det bli-
ver så tydeligt, om man for eksempel leverer ledelse eller leverer fag-
faglighed. 

”Ledelse er at sætte retning, prioritere, planlægge, motivere og 
engagere, så det på en meningsfuld måde sikrer dig og jer i jeres team, 
sikrer fremdrift, og at I når jeres resultater.” 

Lars Pedersen understreger, at medarbejderen derhjemme aldrig 
må være i tvivl om, at han eller hun kan navigere og træffe sine loka-
le beslutninger. 

”Enhver distanceleder er jo fuldstændig afhængig af den enkelte 
medarbejders selvledelse. Det kan ikke lade sig gøre, hvis medarbej-
derne ikke selv på deres hjemmearbejdsplads kan prioritere, planlæg-
ge og disponere deres tid.” 

Endelig opfordrer han til at gøre en indsats for sikre tilliden i mel-
lem medlemmerne af et team, der samarbejder på distancen.

”Der er jo ikke mistillid mellem jer, fordi I nu arbejder spredt, men 
der opstår hurtigt et lavere tillidsniveau, fordi der er mange flere ste-
der og situationer, hvor der kan være revner i samarbejdet, og hvor 
der kan opstå en usikkerhed.”

Her lyder et af rådene:
”Prøv at tænke på den personlige relation, altså hvor godt kender 

i hinanden. I en situation hvor man er på afstand, kan det være godt 
at justere kendskabet. Vi behøver ikke at være private, men det er rig-
tig godt at være personlige. Det vil sige fortælle lidt mere, og vær 
åben. Her skal du som leder gå foran med at åbne dig.”

Man skal også kende hinandens motiver og værdier.
”Det er ikke altid, at vi får formuleret værdierne, men vi kan mær-

ke, hvis ikke de er tilstede og ikke får rum.”

>  D I S TA N C E L E D E L S E

>  De medarbejdere, 
der sidder rundt 
omkring på andre 
adresser og arbejder 
hjemmefra, de skal 
kunne navigere ef-
ter dig som leder.
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PERSONLIGE 

LØSNINGER 
BEGYNDER MED,   

AT NOGEN LYTTER

Vi er ikke ens, og vi har brug for forskellige 
løsninger. Derfor skal bankrådgivere lytte, 
før de kommer med forslag. På den anden 
side skader det ikke at vide, hvem man taler 
med.

Lån & Spar Bank er ejet af dig og din fag
forening. Derfor har vi med tiden opbygget 
en særlig viden om dit fagområde og men
nesker med din uddannelse. Vi har også 
udviklet fordele, som kommer medlemmer  
af Fagforeningen Pharmadanmark til gode.

Har du spørgsmål om økonomi, bolig eller 
pension, giver vi dig svar. Du behøver ikke  
at være kunde. Det er nok, at du er medlem 
af Fagforeningen Pharmadanmark. Hvorfor 
ikke benytte sig af det? 

Ring 3378 1956  
– eller gå på lsb.dk/pharma og book et 
møde.

Lån & Spar Bank  kender din  økonomi bedre  end de flesteLån &
 Spar Bank A

/S, H
øjbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

Pharmadanmark_200422_Pro-løsninger_210x297.indd   1 21.04.2020   16.09
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Tre molekylær-
biologer modtager 
prestigefyldt 
stipendium

Narcis Adrian Petriman, Ronja Driller, og Jan 
Heiner Driller fra Institut for Molekylærbiolo-
gi og Genetik ved Aarhus Universitet har mod-
taget det meget prestigefyldte Marie Sklodow-
ska-Curie Individual Fellowship. Det er første 
gang Instituttet opnår tre stipendier i samme 
ansøgningsrunde.

Narcis Petriman arbejder som postdoc, 
hvor hans projekt sigter mod at belyse, hvor-
dan det intraflagellære transportmaskineri 
bygger cellens cilie. Et cilie er en hårlignende 
struktur, der findes på overfladen af de fleste 
eukaryote celler. Motile cilier kan fungere som 
en propel, der tillader bevægelse af cellen (for 
eksempel mandens sædceller) eller gennem-
strømning af væske uden for cellen. Desuden 
virker cilier som cellens antenner og har senso-
riske egenskaber. Narcis Petriman vil under-
søge, hvordan det intraflagellære transport-
maskineri binder proteiner og transporterer 
dem til og i cellens cilier.

Ronja Driller arbejder som postdoc, hvor 
hun undersøger strukturen og funktionen af 
såkaldte P5-ATPase-proteiner i mennesker og 
gær. P5-ATPaser er af stor fysiologisk betyd-
ning, idet funktionsfejl ved disse er forbundet 
med parkinsonisme og sprogfejl hos menne-
sker, men trods dette er der meget begræn-
set viden om den faktiske funktion og sub-
strater af P5-ATPaser. Ronja Driller vil bygge 
videre på de nylige fremskridt inden for en-
partikels-Cryo-EM og studere disse proteiner 
mere detaljeret.

Jan Heiner Driller arbejder som postdoc, 
hvor  hans projekt omhandler biokemiske og 
strukturelle undersøgelser af kolin-optag via 
CTL-protein familien. Kolin danner basis for 
halvdelen af fedtstoffet i cellernes livsvigtige 
membraner, og er ekstrem vigtig for udvikling 
og opretholdelse af blandt andet centralner-
vesystemet. Kolin bruges også til at danne 
hjernens signalstof acetylkolin. Mekanismer-
ne til genkendelse og transport af kolin er ikke 
kortlagt, og Jans forskning sigter mod at af-
klare dette centrale aspekt.

På hospitaler bliver det smertestilende mid-
del paracetamol givet intravenøst til kritisk 
tilredte patienter, som ikke har mulighed 
for at sluge en eller flere tabletter. Samti-
dig virker stoffet langt hurtigere intra-
venøst, og metoden giver sundhedsperso-
nalet mulighed for at kontrollere doser og 
timingen af deres virkning meget præcist. 
Desværre har den intravenøse paracetamol 
en alvorlig bivirkning: Nemlig et forbigå-
ende stort fald i blodtrykket. 

Nu mener forskere fra Københavns Uni-
versitet imidlertid gennem rotteforsøg at 
have fundet mekanismen bag denne far-
lige bivirkning.

“Paracetamol går uden om leveren, når 
det gives intravenøst. Derfor nedbrydes 
det anderledes, end når man indtager det 
oralt. Det bliver stadig metaboliseret, men 
det sker andre steder i kroppen, hvor de 
kemiske restprodukter kan give en effekt, 

der normalt ikke ses, når stoffet bliver ind-
taget oralt,” siger adjunkt Thomas Andrew 
Qvistgaard Jepps fra Biomedicinsk Insti-
tut.

Mere præcist lader det til, at det smer-
testillende stofs restprodukter påvirker 
nogle af de kalium-kanaler, som blandt 
andet regulerer, hvordan blodårer trækker 
sig sammen og slapper af. Og dermed hvor-
dan de kontrollerer blodtrykket.

Ved at anvende lægemidler, der speci-
fikt blokerer disse kalium-kanaler, lykke-
des det efterfølgende forskningsgruppen 
at reducere bivirkningen med det store fald 
i blodtryk hos forsøgsrotterne.

”Fordi vi har identificeret mekanismen 
for, hvordan bivirkningen opstår, mener vi, 
at vi er i stand til at tilbyde et potentielt 
farmaceutisk design til en slags ny kombi-
neret behandling: En type paracetamol til-
sat et andet lægemiddel, der forhindrer 
faldet i blodtrykket,” siger Thomas Qvist-
gaard Jepps.

Imidlertid er de blokkere af kaliumka-
nalerne, forskerne har undersøgt, endnu 
ikke godkendt til brug af mennesker og 
har derfor brug for at blive udviklet og te-
stet korrekt.

”Vi ønsker ikke at erstatte én bivirkning 
med en anden.”

Forskergruppens næste skridt er derfor 
at undersøge, hvordan medikamenter, der 
blokerer kalium-kanalerne, kan tilpasses 
til mennesker. Ligeledes undersøger de al-
ternativer til at blokere kaliumkanalerne, 
for eksempel ved at påvirke de enzymer, 
der indgår i nedbrydelsen af paracetamol 
uden for leveren.

Forskningen har modtaget støtte fra 
blandt andre Lundbeckfonden og EU’s Ho-
rizon 2020-program.

Sundhedsforskere 
finder løsning på livs-
farlig bivirkning
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Et anderledes RP i år
I følge Pharmadanmarks vedtægter skal der i kredsene/sektionerne afholdes hovedmøder in-
den udgangen af april, men det kunne ikke lade sig gøre på grund af COVID-19. Derfor har 
Hovedbestyrelsen (HB) besluttet, at møderne udskydes til efteråret. Det betyder, at forbere-
delserne til repræsentantskabsmødet (RP) forsinkes.

Derfor har HB også besluttet at gennemføre RP så simpelt som muligt 7. november 2020, 
alene med standarddagsordenen (økonomi, kontingent og valg). Dette møde kan man tilgå 
via internettet.

Herudover vil der blive indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde 30. januar 2021, 
hvor ny organisering og politisk strategi blandt andet bliver drøftet.

Non-profit organisationen Synapse har mod-
taget Albright’s Life Science Achievement Pris 
for at inspirere en generation af unge stude-
rende i Danmark til at interessere sig for na-
turvidenskab samt for at bringe studerende 
og medicinalindustrien tættere på hinanden.

Synapse er drevet af frivillige studerende 
med interesse i en karriere inden for life scien-
ce. Organisationens mission er at bygge bro 
mellem den akademiske verden og medicinal-
industrien, for eksempel gennem karriereun-

derstøttende aktiviteter og facilitering af kon-
takt mellem studerende, universiteterne og 
industrien. Siden grundlæggelsen i 2014 har 
Synapse inspireret mere end 10.000 deltage-
re gennem flere end 100 begivenheder, her-
under en årlig BioBusiness Summer School, 
det højt profilerede Copenhagen Life Science 
Summit, et ambitiøst mentorprogram, samt 
Synapse Connect-seminarerne, der finder sted 
enten i de britiske eller Dansk-Svenske life 
science-cluster. For nyligt er det lykkedes Sy-

napse at udvide deres aktiviteter både til Aal-
borg og Lund i Sverige, med fokus på at ska-
be et tættere knyttet Medicon Valley.

Prisen er indstiftet af Albright Partners 
A/S, der er en af de største life science-foku-
serede rekrutteringsvirksomheder i Norden. 
Prisens formål at bidrage til den fortsatte vækst 
life science-industrien.

NON-PROFIT ORGANISATION MODTAGER PRIS
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Kan man brænde 
fast i arbejdslivet? 

Af Malene Dalmark Espeland/ Foto af Anne Mette Ehlers

Fastbrændthed er som begreb et nyt fænomen på det danske arbejdsmarked, men selve tilstanden 

er ikke ny. Sådan siger Rie Thomsen, som til Pharma fortæller om at brænde fast i arbejdslivet.

Fastbrændthed i jobbet er formentligt 
mere udbredt end både stress og ud-
brændthed, men det er ikke så synligt, 

fordi medarbejderne sædvanligvis ikke bliver 
sygemeldt på grund af fastbrændthed. Det 
siger Rie Thomsen, Danmarks første profes-
sor MSO i karrierevejledning på DPU, Aarhus 
Universitet.

”Bag begrebet fastbrændthed ligger en 
anerkendelse af, at vi mennesker lægger vægt 
på vidt forskellige ting i vores arbejdsliv. Jeg 
kan bedst beskrive det som en tilstand, hvor 
personen og jobbet er vokset fra hinanden, 
og hvor der ikke er overensstemmelse mellem 
arbejdsopgaverne, og det man vil i sit liv i øv-
rigt. Kernen er, at der er noget, der skurrer. 
Noget, der ikke er på plads i ens arbejdsliv,” 
fortæller Rie Thomsen, som i slutningen af fe-
bruar besøgte Pharmadanmark for at fortæl-
le om sin forskning inden for karrierevejled-
ning. 

Hun forklarer, at der endnu ikke findes en 
entydig definition af, hvad det vil sige at være 
brændt fast. Rie Thomsen er da også endnu 
kun i begyndelsen af sin forskning om fæno-
menet, og hun er ikke sikker på, at hun fin-
der en definition, for som hun siger:

”Fastbrændtheden opstår, når der er uover-
ensstemmelse mellem det, man ønsker for sit 
arbejdsliv og arbejdslivets betydning i livet i 
øvrigt, og så den måde, som det udfolder sig 
på her og nu. Fastbrændthed kan beskrive 
mange tilstande i arbejdslivet, men grundlæg-
gende beskriver det en utilfredshed, som man 
ikke selv kan se, hvordan man kommer videre 
fra.

Hun lister nogle eksempler op: 
”Det kan være, at man ikke kan se mulig-

hederne for sin karriere, at man har mistet til-
liden til sine egne kompetencer, at de arbejds-
opgaver man har, ikke passer en længere, eller 
at arbejdet måske ikke længere giver mening 
på samme måde som tidligere. Det kan også 
være, at man ikke synes, at man får lov til at få 
indfriet sine behov gennem jobbet, altså at 
man faktisk har mere at byde på, end organi-
sationen gør brug af. Der kan altså være man-
ge årsager til at man føler sig brændt fast.”

Forhold dig aktivt til din karriere
Rie Thomsens fastslår, at en af metoderne til 
at undgå fastbrændtheden er, at man skal for-
holde sig til sin egen karriere. Hun understre-
ger i den forbindelse, at alle på arbejdsmar-
kedet naturligvis har en karriere. Det er dog 
ikke alle, der ved det. 

”I stedet for at læne sig op ad den klassi-
ske hverdagsforståelse, hvor karriere er en li-
neær proces, bør vi se på vores karriere som 
noget, der går på kryds og tværs alt efter hvor 
man er i sit arbejdsliv og privatliv i øvrigt. Jeg 
synes, det er meget brugbart at definere kar-
riere som ens uddannelse og arbejde over tid. 
Så karriere kan beskrives som en bane, der 
udvikles uanset, hvilke jobs man varetager – 
og skal altid ses i en sammenhæng.”

Der er en tendens til, at man kun ser de 
muligheder, der er inden for ens horisont, me-
ner Rie Thomsen. En horisont, der efterhån-
den indsnævres, som vi vokser op og træffer 
valg om uddannelsesretning og jobs. Ved at 
forholde sig aktivt og bevidst til ens udvik-

lingsbane, bliver det muligt at få øje på alle 
de øvrige muligheder, man også har.

”Det er ofte mere frugtbart at tænke på 
ens karriere som en livslang rejse, der går op 
og ned end en hierarkisk forståelse, som en 
karrierestige og konkurrence med et endeligt 
mål. ’Karriere’ er nemlig ikke kun for de få, 
ambitiøse på arbejdsmarkedet”, siger Rie 
Thomsen.

Hun råder til, at man bliver bevidst om sin 
karriere og reflekterer over muligheder, der 
ligger ud over din umiddelbare horisont.

”Derudover er det klogt at bruge sin fag-
forening, som har forskellige tilbud, som kan 
gøre én klogere på ens karriere og mulighe-
der, for eksempel gennem et målrettet karri-
erevejledning eller coachingforløb,” slutter 
hun.

Rie Thomsen, Danmarks første professor MSO i 
karrierevejledning på DPU, Aarhus Universitet
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Karrierevejledning

Som medlem af Pharmadanmark kan du benytte dig af karrie-

revejledning. Fagforeningens karrierevejledere er erfarne og 

har dyb indsigt i branchen:

• Book en karrieresamtale og få sparring på dine karriere-

overvejelser – samtalen tager udgangspunkt i dit aktuelle 

behov, så tilbuddet gælder alle medlemmer i alle arbejdsli-

vets faser

• Få feedback på dine ansøgninger, dit cv og din LinkedIn-pro-

fil

• Få sparring på din forberedelse til jobsamtaler

• Få inputs til dine overvejelser om kompetenceudvikling

Kontakt karrierevejledningen på karriere@pharmadanmark.

dk eller telefon 3946 3630 i tidsrummet

mandag-torsdag kl. 9.30-16.00 og fredag 9.30 - 14.00.

Mentorordning

Du har mulighed for at blive en del af Pharmadanmarks men-

torordning. Et mentorforløb hos Pharmadanmark forløber 

over et år. Det giver tid til fordybelse i de udviklingsprocesser 

mentee arbejder med. Du kan ansøge om en mentor i 2020/21 

og der åbnes for tilmelding i juni 2020. Hold øje med Pharma-

danmarks hjemmeside og nyhedsbrevet Fredag Formiddag.

Coachingforløb 

Tilbuddet er primært målrettet dig, der sidder i et job, men 

som ønsker coaching i forhold til at fortsætte din karriereud-

vikling. Måske ønsker du nye udfordringer i dit nuværende job 

- eller overvejer at skifte til noget helt andet. Coachingforløbet 

består af en personlighedstest efterfulgt af to samtaler, som 

hjælper dig med at sætte nye mål og forfølge dem.

Pharmadanmark betaler en del af prisen på forløbet, men der 

er en egenbetaling på 2.500 kr. inkl. moms Tilbuddet om med-

finansiering fra Pharmadanmark gælder en gang hvert tredje 

år.

Kontakt Pharmadanmark på pd@pharmadanmark.dk eller te-

lefon 3946 3600 i tidsrummet

mandag-torsdag kl. 9.30-16.00 og fredag 9.30 - 14.00.

Relevante tilbud til dig fra Pharmadanmark
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>  A P O T E K

Ny viden om  
mødet mellem  
apoteks personale  
og kunderne 

Af Susanne Kaae, Mette Kofoed, Nima Jowkar, Rami Faris Daysh, Sofia Kälvemark Sporrong, 
Anna Birna Almarsdottir, Lotte Stig Nørgaard

Et forstudie til et større studie om personlig rådgivning i apotekets skranke viser, at der er stor forskel på, hvad 

personale og kunder lægger mærke til, når de møder hinanden i skranken.

Ansatte fra Københavns Universitet, Syd-
dansk Universitet, Danmarks Apoteker-
forening, Pharmakon er sammen med 

patienter fra European Patients’ Academy on 
Therapeutic Innovation, Danmark gået i gang 
med et projekt, hvor vi undersøger om og hvor-
dan, der kan opnås mere personlig rådgivning 
i apotekets skranke. 

Som et forstudie til dette projekt har tre 
specialestuderende (Mette Kofoed, Nima Jow-
kar og Rami Faris Daysh) fra de to universite-
ter og en af vejlederne (Susanne Kaae) ind-
samlet data for at blive klogere på, hvad per-
sonale og kunder opfatter, at der reelt sker i 
apoteksskranken ved receptekspedition. De 
forhold man registrerer, er således formet af 
og vil tilsvarende forme opfattelsen af skran-
kemødet, herunder hvad man synes om det, 
og hvordan man agerer i mødet. Kommuni-
kationsudfordringer på et apotek kan skyldes 
grundlæggende forskelle i, hvad såvel kunder 
som personale lægger mærke til i møderne, 
herunder hvordan de tolker de indtryk, de 
indfanger. 

lige grader af nærvær i mødet, eller fordi der 
var forskellige typer af indhold i samtalen. 
De ansatte beskrev også en lang række vig-
tige kommunikationsforhold omkring mø-
derne, eksempelvis betydningen af at få en 
god start på mødet, magtbalancen og evnen 
til at afkode kunden korrekt, mv. Det var for-
skelligt, om de ansatte beskrev, om de selv 
havde indflydelse på mødernes forløb. 

Kunderne var ikke som personalet primært 
orienteret mod ét men snarere imod tre for-
skellige forhold ved møderne. En gruppe kun-
der fokuserede på, hvilken ansat de stod over 
for i skranken, og om den ansatte synes at 
behandle dem som et individ. Flere kunder 
havde oplevet møder på apoteket, hvor de 
ikke følte sig hørt og set, og de skelnede der-
for mellem ansatte, som de oplevede lyttede 
til dem, og ansatte som havde travlt med at 
overbringe information fremfor at lytte. An-
dre kunder fokuserede på indholdet af mø-
det, og hvad der blev talt om, eksempelvis 
doseringer, bivirkninger, osv. Endelig var der 
en mindre gruppe af kunder, der primært var 

Vi fik hjælp fra fem jyske og storkøben-
havnske apoteker til at samle 10 grupper af 
tre-fem personaler (både farmaceuter og far-
makonomer) og kunder, der hver især blev in-
terviewet. Interviewene blev analyseret ud fra, 
hvilke forhold i receptskrankemøderne delta-
gerne beskrev, de lagde mærke til, og hvilke 
specifikke aspekter deltagerne inddrog i de-
res beskrivelser. 

Kunder og personale lægger mærke til 
forskellige ting
Resultaterne fra studiet viser, at der er stor 
forskel på, hvad personale og kunder lægger 
mærke til i skrankemøderne. 

Det forhold personalet lagde mest mær-
ke, var kunderne og deres interesse i at mod-
tage rådgivning om medicin. Personalet be-
skrev mange forskellige typer af kunder, som 
for eksempel kunder, der er interesserede i 
deres eget helbred, usikre kunder, der stiller 
mange spørgsmål, travle kunder osv. Enkel-
te ansatte beskrev også, hvordan møderne 
kunne være forskellige, fordi der var forskel-
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orienteret mod situationen omkring selve mø-
det, eksempelvis om der var travlt på apote-
ket, og på om medicinen var på lager. Kun-
derne beskrev også forskellige kommunikati-
ve forhold ved møderne eksempelvis at man 
kan mærke apotekerens ’ånd’, når man træ-
der ind på et apotek, da denne smittede af på 
personalets humør og deres rådgivning.

Mulig læring af forskellene
Det var interessant at observere, hvordan både 
personale og kunder typisk lægger mere mær-
ke til modparten i skrankemøderne og dennes 
betydning for, hvordan en samtale udvikler sig. 
Dette er formentligt naturligt, fordi det er svæ-
rere at vurdere, hvor man selv influerer på de 
samtaler, man indgår i, end hvad de øvrige del-
tagere gør. Men at begynde at være sig be-
vidst, at man selv bidrager til skrankemøderne 
og prøver at indkredse, hvordan man faktisk 
gør det, kunne være en begyndelse til at ud-
vikle skrankemøderne yderligere. Måske kan 
man i fremtiden begynde at spørge nogle af 
kunderne om, hvordan ens måde at kommu-
nikere på helt faktuelt påvirker dem i situatio-
nen. Dette for at blive klogere på, om man som 
personale kan ændre noget i sin kommunika-
tion. 

Det var også lærerigt at observere, at det 
forhold der betød mest for personalet var, om 
møderne drejede sig om medicin, mens det 
for kunderne ofte var mere vigtigt, at de føl-
te sig lyttet til som person, eller om medici-
nen var på lager. Disse forskellige ønsker til 
møderne behøver ikke at udelukke hinanden, 
men det er vigtigt at være sig forskellene be-
vidst, hvis man ønsker samtaler, der føles ønsk-
værdige for alle parter.

Dette forstudie viste således en række in-
teressante forhold omkring personlig rådgiv-
ning i skrankemødet; forhold man allerede i 
dag kan overveje til gavn for både apoteks-
personale og kunder. 

ALFRED BENZON FONDENS 
PROGRAM FOR KLINISK FORSKNING 

Alfred Benzon Fondens nye kliniske forsknings- 
program søger at fremme patientnær forskning 
med fokus på udvikling/implementering af nye eller 
forbedrede behandlinger og/eller procedurer.    

Hvem kan søge  
Virkemidlet retter sig mod læger på danske sygehuse 
og farmaceuter der samarbejder med kliniske/pa-
tientnære miljøer, som enten er ved at etablere egen 
forskning, eller allerede er etablerede forskere.  

Hvad kan der søges midler til  
Der kan søges støtte til egen løn (frikøb) eller til 
frikøb/ansættelse af projektlæger, -sygeplejersker 
og -farmaceuter samt til lægemidler, diagnostiske 
procedurer eller mindre apparatur, der indgår som en 
naturlig del af projektet.  

Støtte  
Alfred Benzon Fonden udbyder i alt DKK 20 mio. kr. 
til et mindre antal et-, to- eller treårige projekter. Der 
kan søges op til 4,5 mio. kr. (op til 1,5 mio. kr. pr. 
budgetår). 

Vurdering  
I vurderingen af ansøgningerne vil fondsbestyrelsen 
lægge vægt på projektets kliniske relevans samt dets 
originalitet og gennemførbarhed, herunder hvorvidt 
arbejdsstedet har mulighed for at yde den nødven-
dige støtte til gennemførelsen. Ligeledes vil fonds-
bestyrelsen vurdere forskningsgruppens kvalitet. 

Ansøgningsproces  
Ansøgningsproceduren omfatter to faser. I den første 
fase indsendes en  kort (1 A4 side) interessetilken-
degivelse med en beskrivelse af baggrund, formål 
og den kliniske betydning af projektet samt hvem 
eller hvad, der søges midler til. Interessetilkende-
givelsen vedlægges et kort CV (KUN 1 A4 side) for 
hovedansøger. Bestyrelsen vil herefter udvælge 4-6 
ansøgninger, som inviteres til at udforme en udvidet 
projektbeskrivelse, hvorefter hovedansøgeren for 
disse 4-6 ansøgninger indbydes til et interview med 
fondsbestyrelsen med henblik på at gennemgå og 
diskutere den indsendte ansøgning. 3-4 ansøgninger 
kan forvente at modtage støtte.

Interessetilkendegivelser mærket ”Program for Klinisk 
Forskning” skal sendes til Alfred Benzon Fond:  
mail@benzon-foundation.dk senest 1. juni 2020.  
Den udvidede ansøgning skal indsendes senest  
1. september 2020.  
Interviews forventes afholdt i oktober 2020. Udvalgte 
ansøgere vil modtage nærmere besked fra fonden. 
Fonden vil tage sin endelige beslutning inden  
1. november 2020.

ALFRED BENZONS FOND
C/O GENOMISK MEDICIN 
RIGSHOSPITALET  
BLEGDAMSVEJ 9   
2100 KØBENHAVN Ø .

+45 2297 8752 
 MAIL@BENZON-FOUNDATION.DK
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Aftale åbner for forlængelser til 
ph.d.-studerende 

Akademikerne har indgået aftale med Medarbejder- og Kompetencestyrel-
sen om, at arbejdsgiverne kan forlænge ansættelser i uddannelsesstillinger 
eller midlertidige forskerstillinger, hvis der er opstået forlængelser som føl-
ge af hjemsendelser på grund af COVID-19-krisen. 

Det betyder, at for eksempel ph.d.-studerende, postdocs og adjunkter 
efter en konkret og individuel vurdering kan få forlænget deres ansættel-
ser med den tid, de har været hjemsendt, eller i særlige tilfælde længere. 

Aftalen forholder sig ikke til, hvordan man på universiteterne skal finan-
siere muligheden for at forlænge ansættelser alle steder, hvor der er behov 
for det. Til det siger Mogens Høgh Jensen, præsidenten for Det Kongelige 
Danske Videnskabernes Selskab, til mediet Science report: 

"Det er naturligvis godt, at ph.d.-ere, postdoc'ere og andre nu kan få 
forlænget deres ansættelser ved forsinkelser som følge af COVID-19- situ-
ationen. Men det kan stille forskningsverdenen i en kattepine, idet den er 
så hårdt økonomisk spændt for, at nærmest den eneste måde at sikre mid-
ler til forlængelserne af de midlertidige ansættelser er ved at fyre fastan-
satte. Det i sig selv kan udhule det eksisterende danske forskningsmiljø og 
skabe stor og varig skade. Det er derfor vigtigt, at der følger penge med, 
som kan dække de omkostninger, der følger af COVID-19-forsinkelsen."

Bill Gates satser på firma i 
Danmark i corona-kamp 

Fujifilm Diosynth Biotechnologies' fabrik i Hillerød bliver central be-
kæmpelsen af coronavirussen og COVID-19. Det er således indgået 
en aftale med den godgørende fond COVID-19 Therapeutics Acce-
lerator (Stiftet af Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust 
og Mastercard Impact Fund) og fabrikken i Hillerød om at reservere 
produktionskapacitet til at masseproducere et lægemiddel mod CO-
VID-19, som fonden senere vil udvælge. Aftalen gælder hele 2021 
med mulighed for forlængelse. 

Fujifilm Diosynth Biotechnologies’ anlæg i Hillerød råder over seks 
20.000 liters bioreaktorer, som kan producere cellekulturer til brug i 
lægemidler. 

Grøn genopretning 
efter COVID-19
Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) 
understregede 24. april i en virtuel rundbordsdiskussion 
med en stor kreds af ministre og globale nøgleaktører, at 
vedvarende energi og energieffektivitet kan spille en nøg-
lerolle i den økonomiske genopretning efter COVID19-kri-
sen.

”Vi står foran en enorm opgave med at få genoprettet 
verdens økonomier, men det giver samtidig også en mulig-
hed for at sætte en ny grøn kurs for verden. Den grønne 
omstilling skal være en motor i den økonomiske genrejs-
ning, vi står over for,” sagde han.

Det udsagn bakker Lægemiddelindustriforeningen (Lif) 
op om.

"Den vækst, life science-sektoren skaber i dag, er grøn 
vækst. Alene lægemiddelindustrien har siden 1990 vækstet 
med 1.200 procent samtidig med, at industrien har redu-
ceret sin CO2-udledning med 55 procent og har i dag et 
meget, meget lille CO2-fodaftryk. Og vi vil fortsat fokuse-
re på at skabe grøn vækst – også på den anden side af CO-
VID-19-krisen. Det vil sige, at vi også fremover vil bidrage 
til at sikre velstand og velfærd samtidig med, at vi lever op 
til de ambitiøse målsætninger for klimaet i klimaloven," 
fastslår Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif.

Som sekretariat for klimapartnerskabet for Life Science 
og Biotek har Lif bidraget til at indsamle viden om tiltag og 
ønsker til nye politiske tiltag, der vil kunne forbedre klima-
indsatsen yderligere. De anbefalinger er overleveret til re-
geringen.

Pharma satte i nummer to i år fokus på klimaudfordrin-
gerne, herunder fagforeningens syn på disse. Pharmadan-
mark har her understreget, at medarbejderperspektivet skal 
inddrages i den grønne omstilling. For netop medarbejder-
nes kompetencer vil være afgørende for at nå klimamålene 
ude i virksomhederne.
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ØKONOMISK STØTTE 

Studiefonden
Næste frist for ansøgninger til 
Studiefonden er den 1. juni.  
Læs mere på www.pharmadanmark.
dk under Medlemskab og medlems-
fordele.

Uddannelses- og udviklings-
fonden - U2F
Næste frist for ansøgninger til 
Uddannelses- og udviklingsfonden 
- U2F er 1. juli.
Læs mere på www.pharmadanmark.
dk under Medlemskab og medlems-
fordele.

Hospitalsfonden 
Næste frist for ansøgninger til 
Hospitalsfonden er den 1. septem-
ber.
Læs mere på www.pharmadanmark.
dk under Medlemskab og medlems-
fordele.

Klavs Steen Andersens Fond
Næste frist for ansøgninger til 
Klavs Steen Andersens Fond er 15. 
marts 2021.
Læs mere på www.pharmadanmark.
dk under Medlemskab og medlems-
fordele.
Fonden understøtter sygdomsramte 
eller på anden måde nødstedte per-
soner med tilknytning til farmacien.

ARRANGEMENTER

På grund af risikoen for corona-smitte er alle Pharmadanmarks 
fysiske medlemsarrangementer foreløbigt aflyst. Vi informerer natur-
ligvis, når vi ved, hvornår arrangementerne kan gennemføres sikkert. 

Den annoncerede bustur til Folkemødet på Bornholm er også aflyst, 
ligesom der heller ikke bliver deltagelse af Pharmadanmark i Pride 
Paraden i København på grund af corona-smitten.

Arrangementer

Temadage for apoteksfarmaceuter om 
netværk og behandlerfarmaceut
Pharmadanmark og Danmarks Apotekerforening afholder i fællesskab en 
række gratis temadage i hele landet for at give apoteksfarmaceuternes net-
værk en saltvandsindsprøjtning og for at diskutere den nye rolle som 
behandlerfarmaceut.
Der er nu annonceret nye datoer for møderne på grund af coronasmitten:
Tirsdag 22. september Scandic Copenhagen Vesterport
– Onsdag den 30. september Glostrup Park Hotel
– Onsdag 7. oktober Scandic Kolding
– Torsdag 8. oktober Severin Middelfart
– Mandag 19. oktober Comwell Aarhus
– Tirsdag 20. oktober Golf Hotel Viborg
– Onsdag 21. oktober Comwell Aalborg

Temadagene er forbeholdt ansatte farmaceuter på apotek, og deltagelse er 
gratis. Tilmelding skal ske senest 31. august 2020:
www.tilmeld.dk/temadageforfarmaceuter2020
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Editorial:

Covid-19 highlights the importance 
of Public-private cooperation  
Danish society has now begun a gradual reopening after several weeks of lock-down. Still, one must 
proceed with cautious optimism, as much depends on the Danes continuing to uphold sensible behav-
iour. Nonetheless, there is now reason to believe that the health care system will pass the pressure test, 
writes Chairperson Rikke Løvig Simonsen, in her editorial.

She emphasizes that the management of the crisis demonstrates the strength of the cooperation 
of public and private companies. Amongst others, the cooperation between Novo Nordisk and  Rigshos-
pital has allowed the Capital Region of Denmark to test 2,500 people a day.

“It is perhaps something that we are particularly good at in Denmark, and which we can also sub-
sequently use to recover what we as a society have lost in recent weeks. COVID-19 should therefore 
lead to the expansion and development of public-private cooperation, creating growth and value. Co-
operation should also be used to make us stronger the next time we as a society face a pandemic. Nev-
er again will we be in a situation where we caught on the back foot without the necessary tools to fight 
an epidemic outbreak and protect ourselves from it.”

Rikke Løvig Simonsen also points out that collaboration between private and public stakeholders 
is also reflected in the important research activities that have been initiated to find treatments, includ-
ing vaccines against coronavirus.

“The Corona crisis underlines the importance of having strong public research environments that can 
produce crucial new knowledge and which are also capable of being readily prepared. Fortunately, we have 
strong research environments in Denmark, but COVID-19 is a reminder that we should invest in them.”

Pharma  
no. 4 
Pharma # 4 once again 

touches on the COVID-19 

crisis. In this issue, the 

chairperson of 
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what it is like to be in the 

front line at Hvidovre 

Hospital.
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PHARMA IN ENGLISH

Limited impact of COVID-19 on 
members
The closure of Danish society has so far cost about 50,000 Danes their jobs, but so far Pharmadanmark 
members have only been affected by layoffs to a very small extent, report Pharmadanmark’s lawyers.

Thus, Pharmadanmark has only received inquiries from a small number of members who have been 
trapped in the crisis created by COVID-19 in the labour market. We have, on the other hand, dealt with 
quite a few ’regular’ member requests throughout the period since the shutdown - and now in the re-
opening - for example, regarding contract review. This indicates that fortunately there is still some nor-
mality in the life-science field. Of course, the members who have addressed problems related to the 
corona infection have advised us about their rights.

After Easter, Denmark has begun a gradual and cautious reopening of, among other things, private 
workplaces. Many private employees were at work during the corona crisis - some in the workplace, 
whilst others worked from home. Everyone has been urged to stay away after opening. Both on public 
transport commuting to work, but also in offices during the day and in the canteen for lunch.

In connection with the reopening, the Ministry of Business and Industry published new guidelines 
to assist companies in the responsible reopening of private office workplaces in order to ensure that 
the spread of coronavirus is not accelerated. These guidelines include work organization, including con-
tinued working from home arrangements.
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After COVID-19: 

Distance Management 
is the new black
Distance management has long been a requirement for many com-
panies, but because of the COVID-19 crisis, it has become even more 
current and necessary to master this skill. Lars Pedersen, expert in 
distance management and cross-border collaboration, emphasizes 
that presence, community and efficiency can be well achieved in a 
virtual organization, but that it requires managerial focus.

He does not hide the fact that there are many things that are eas-
ier when we see and interact with each other every day, than when 
we have to communicate via IT media. Some things happen psycho-
logically when we are not in proximity with one another. One must 
have an awareness of this in the leadership role. Of course, the goal 
is to communicate so that unity and a common understanding are 
cultivated in the organization.

“So having a good media and channel strategy is crucial. After all, 
the widest possible bandwidth between people is when we are face 
to face. Right now, many have found that writing and sharing things 
online is a good idea. Talking over the phone is also good, but it might 
be even better to go on Skype and Zoom and the other platforms 
where we can see, hear and to a certain extent make each other 
feel,”he says and continues:

“But compared to working together and being present, and to 
now being on the virtual, the bandwidth between us has become 
much more limited. The narrower a bandwidth that people commu-
nicate on, the greater the space to interpret what is happening.”

Chairman in the 
front line under 
COVID-19
Rikke Løvig Simonsen usually divides her time between 
the chair of Pharmadanmark and her job as department 
head at ’Clinical Pharmaceutical Performance, Amager-Hv-
idovre Hospitals’. However, during the COVID-19 crisis, 
Pharmadanmark has had to take a back seat, and for good 
reason.

“Hvidovre Hospital was faced with the need to estab-
lish a COVID-19 Emergency Room, a new intensive care 
unit and an isolation ward, as well as a reception hall for 
the triage of patients at the Emergency Room. A huge 
logistics task, in which the hospital pharmacy naturally 
played a role. In the weeks from closure and up to Easter 
we helped move three to four hospital wards a week and 
thus moved around the entire hospital, including making 
new medicine rooms,” she says.

Rikke Løvig Simonsen says that the initiation of emer-
gency preparedness has led to major upheavals in the hos-
pital.

“Everyday life is very different for everyone. On the 
one hand, everything has physically moved around. An-
other aspect is that many people are performing tasks in 
a different manner to which they are accustomed. As for 
the hospital pharmacy, one can say that what we did yes-
terday is not what we will be doing today. And then it is 
a tremendous experience to see COVID-19 patients be-
ing carried around by health professionals wearing space-
suits and all the empty beds that are ready for the next 
patients. It reflects the seriousness of the situation.”

She goes on to say:
“We were busy pouring medication and mixing IV (In-

travenous) medication. Once we have poured medicine 
or mixed it, we pass it on to the nurses instead of going 
in with it ourselves. This way we are able to limit use of 
protective equipment stocks - this has been necessary to 
ensure the safety of staff closest to the patients.”



• deltage i et GMP-kursus, som klæder dig på 

til jobsøgning på områder, hvor der er brug for 

viden om GMP

• booke en individuel karrierevejledningssamtale, 

hvor vi taler om lige netop det, som udfordrer 

dig allermest i karrieren

• deltage i skræddersyede 

jobsøgningsworkshops, hvor vi behandler alle 

elementer af jobsøgningens kunst

• få hjælp til kompetence- og 

motivationsafklaring

• få individuel feedback på dine ansøgnings-

materialer og din LinkedIn-profil

• få individuel hjælp til forberedelse på 

jobsamtaler – også de virtuelle

• deltage i karriereaftener, hvor du kan møde 

folk fra branchen og høre om hvad forskellige 

jobmuligheder indebærer

• søge en mentor og få en-til-en sparring med en 

erfaren fagfælle

• få hjælp til lønforhandling og kontraktforhold

Nyuddannet og klar til at 
indtage arbejdsmarkedet?
At blive færdiguddannet i en coronatid kan godt være lidt skræmmende, men i Pharmadanmark har vi 

skruet op for karrierevejledningstilbuddene for dig, som er nyuddannet. Et erfarent karriereteam med 

dyb brancheindsigt står klar til at hjælpe dig videre og give dig indsigt i både det nutidige og fremtidige 

arbejdsmarked for life science-akademikere.

Som nyuddannet medlem af Pharmadanmark har du mulighed for at

Læs mere på www.pharmadanmark.dk


