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04.02.2022

Samarbejde kan løse
personalemangel

Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark, skrev i går i et deba�ndlæg i
Al�nget, at det ikke er holdbart i længden, at hospitaler i øjeblikket ser sig
nødsaget �l at ansæ�e andre faggrupper i stedet for sygeplejersker �l at varetage
deres arbejdsopgaver.

 "De pågældende medarbejdere kommer naturligvis �l at mangle andre steder.
Derfor er der behov for andre måder at løse ikke alene sygehusenes presserende
personalemangel på, men hele sundhedsvæsenets," siger hun og fortsæ�er:

 "Et af svarene ligger i øget samarbejde mellem de forskellige faggrupper og
dermed også en mere fleksibel opgaveløsning. 

 Fremfor alt må man gøre sig klart, at ingen af de kvalificerede og dyg�ge
faggrupper kan løse de udfordringer alene, som sundhedsvæsenet står over for i
de kommende år. Derfor skal vi væk fra at tale om, hvad hver enkelt faggruppe
kan, og hen �l at tale om, hvad de kan sammen."

Første møde i det na�onale Life Science Råd
Sidste fredag blev det første møde i det nye na�onale Life Science Råd a�oldt –
rådet blev a�alt etableret i forbindelse med life science-strategien sidste år.
Pharmadanmark har som den eneste fagforening fået plads i rådet og er
repræsenteret af adm. direktør Susie Stærk Ekstrand.
Pharmadanmark vil i rådets arbejde ikke mindst have fokus på, at kompetencer er
grundlaget for branchens forsa�e succes. Branchens mange højt uddannede er
ansat i job, som hele �den kræver udvikling og opkvalificering, og derfor skal de
konstant kunne dyg�ggøre sig, fx inden for digitalisering, AI og datahåndtering.

 Sam�dig skal Danmark kunne �ltrække kompetente kollegaer fra hele verden.
 Konkret ønsker Pharmadanmark sig bl.a. en kompetencefond �l fagspecifikke

kurser �l life science specialister, især digitaliseringskurser.
 

Læs mere om Life Science Rådet og om Pharmadanmarks deltagelse i det.

JOBANNONCER

Good Pharmacovigilance Prac�ce
(GVP)-lægemiddelinspektør �l
Lægemiddelstyrelsen

Ansøgningsfrist: 21. februar

Good Clinical Prac�ce (GCP)-
inspektører �l
Lægemiddelstyrelsen

Ansøgningsfrist: 22. februar

Viborg Svane Apotek søger
farmaceut �l fast s�lling

Ansøgningsfrist: 1. marts

ARRANGEMENTER FRA
PHARMADANMARK

Pharmadanmark - Apotek - Virtuel
Faglig a�en om farmakologisk
behandling af type 2 diabetes
9. februar 19-20.30

 Oplæg ved Læge Ole Dollerup fra
Steno Diabetes Center Århus:

 Årsager �l type 2 diabetes og
afledte farmakologiske
behandlingsmuligheder.
Gennemgang af perorale
an�diabe�ka.
Gennemgang af
injek�onsbehandlinger (Insulin
undtaget).

 Valg og kombina�oner af
an�diabe�ka – kliniske
retningslinjer og
behandlingsvejledninger.

Sek�onsmøder - Virtuelt fagligt
oplæg: Afmedicinering

https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/pharmadanmark-mere-samarbejde-mellem-faggrupperne-vil-lette-presset-i-sundhedsvaesenet?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=altinget-dk-sundhed-381&utm_campaign=Altinget%20DK%20-%20Sundhed&utm_content=Altinget%20DK%20-%20Sundhed&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://viewer.ipaper.io/pharmadanmark/pharma-nr-1-2022/?page=18
https://viewer.ipaper.io/pharmadanmark/pharma-nr-1-2022/?page=18
https://pharmadanmark.dk/da/GVP-l%C3%A6gemiddelinspektoer_LMS
https://pharmadanmark.dk/da/GCP-inspektoerer_LMS
https://pharmadanmark.dk/da/farmaceut_Viborg_Svane_apotek
https://media-partners.dk/pharma/
https://minside.pharmadanmark.dk/default.aspx?func=course.info&cid=557
https://minside.pharmadanmark.dk/default.aspx?func=course.info&cid=598
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FORSKNING

Stressbelastet barndom påvirker helbreddet
Et systema�sk review baseret på 37 publicerede ar�kler fra 28 europæiske lande,
herunder Danmark, har es�meret betydningen af store stressbelastninger i
barndommen for sygelighed senere i livet og udregnet de økonomiske
omkostninger herved. 

 Forfa�erne konkluderer, at vold i familien bidrog mest �l risikoen for at blive syg
senere i livet, men at faktorer så som alkoholisme, stofmisbrug og cancersygdom i
familien også spiller en vig�g rolle.

Pa�entudsagn ikke set som gyldig ´evidens´
Pa�en�nddragelse er en ambi�on i mange dele af den offentlige sektor. Det er
dog vanskeligt at sikre pa�enter lige muligheder for deltagelse i videnstunge
beslutningsprocesser, såsom evaluering af ny medicin, fordi deres bidrag ikke
anerkendes som gyldig ´evidens´. 

 Resultatet stammer fra et case-studie af pa�en�nddragelse i Medicinrådets
beslutningsprocesser, hvor tre danske forskere har undersøgt, hvilke demokra�ske
idealer der guider organiseringen af pa�en�nddragelse, og hvilke muligheder
pa�enterne i praksis har for at få deres stemme hørt. Til trods for ovenstående
resultat oplever de interviewede pa�entrepræsentanter dog, at de bliver
behandlet respek�uldt og ligeværdigt, og de sæ�er pris på muligheden for at
blive inddraget.

Mentalisering på danske og hollandske
apoteker
En ar�kel i Pharmacy Educa�on beskriver udvikling af og indhold i en helt ny
uddannelse, der er blevet afprøvet på danske og hollandske apoteker det seneste
år. Uddannelsen kombinerer tradi�onel apotekspraksis med en psykologisk-
baseret interak�onsteori, kaldet mentalisering. 

 Formålet har været at gøre apotekspersonalet bevidst om den enkelte ansa�es
mentale �lstand som omdrejningspunkt for en pa�entcentreret skrankedialog. 

 Programmet, der er EU-financieret, er udviklet i samarbejde mellem ansa�e på
Københavns Universitet og Pharmakon.

LÆGEMIDLER

SST genovervejer anbefaling om børnevaccine
Sundhedsstyrelsen (SST) overvejer lige nu, om det fortsat giver mening at
anbefale vaccina�on af børn i alderen 5 �l 11 år mod coronavirus.

 Det siger styrelsens direktør, Søren Brostrøm, �l Poli�ken.
 "Vi er i gang med at revurdere anbefalingen af to årsager. Dels fordi omikron er

noget andet end delta og giver færre indlæggelser. Dels fordi sæsonski�et er på
vej, og smi�ekurven vil knække på grund af stor befolkningsimmunitet, siger han.

 
Bole�e Friderichsen, formand for DSAM, Dansk Selskab for Almen Medicin,
mener, at det vil være en god idé ikke længere at anbefale vaccinen �l børnene.

 Hun påpeger, at man godt kan �lbyde vaccinen �l børn uden at anbefale den, så
dem, der af den ene eller anden grund ønsker at lade deres barn vaccinere, kan
gøre det.

28. februar 19-21
Farmaceut og postdoc Carina
Lundby og læge Bo Gerdes
fortæller om værdien ved
afmedicinering, samt hvilke
barrierer der eksisterer for
udførelse af afmedicinering i den
daglige kliniske praksis.

 
Formelt er afmedicinering
defineret som den planlagte,
superviserede dosisreduk�on eller
stop af et lægemiddel, hvor de
poten�elt gavnlige effekter ikke
længere opvejer de poten�elt
skadelige effekter.

Hovedmøde - Hovedmøde -
sek�on for Regioner og
Kommuner
2. april 9.30-23.59

 
Formiddag:

 Vi s�ller skarpt på en af
danskernes yndlingsbeskæ�igelser,
nemlig brok!
Til det får vi hjælp af Storm
Stensgaard, der vil tage brok under
kærlig behandling. 

 
E�ermiddag:

 Hen mod 'frem�den' for
sek�onens medlemmer, hvorfor er
det vig�gt, at man engagerer sig?
Oplæg v. formand Rikke Simonsen.

 Fokus på e�eruddannelse og
karrieremuligheder for sek�onens
medlemmer! 

Hovedmøde:
Sek�onsbestyrelsen giver status på
det seneste år, og der er valg �l
bestyrelse, udvalg mm.

Kursus i GCP �l nyuddannede
Er du nyuddannet og interesseret i
at gøre karriere inden for klinisk
lægemiddeludvikling, er vores
kursus om GCP (Good Clinical
Prac�ce) noget for dig. 

 Kurset er en introduk�on �l GCP-
reglerne og de principper, der
føres ud i praksis i afprøvningen af
lægemidler. Her får du
�lstrækkeligt indblik i GCP �l, at du
kan forstå s�llingsopslag relateret
�l klinisk udvikling og dermed
skrive en bedre ansøgning. 

 Medlemmer med erfaring er
velkomne �l at deltage for at
genopfriske deres viden om GCP.

MEDDELELSER FRA

https://mbd.cbs.dk/specialiseringmbd/specialisation-for-life-science/
https://ugeskriftet.dk/videnskab/betydning-af-belastet-barndom-helbredsproblemer-senere-i-livet
http://%20https//www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953622000168
https://pharmacyeducation.fip.org/pharmacyeducation/article/view/1529/1234
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-02-01-sundhedsstyrelsen-genovervejer-anbefaling-om-vaccine-til-born
https://nyheder.tv2.dk/2022-02-02-kan-vaere-svaert-at-argumentere-for-at-vaccinere-boernene-siger-formand
https://minside.pharmadanmark.dk/default.aspx?func=course.info&cid=621
https://minside.pharmadanmark.dk/default.aspx?func=course.info&cid=566
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En ud af tre i placebogruppe fik bivirkninger
Et nyt COVID-vaccinestudie med deltagelse af 45.380 personer har vist, at 35 pct.
af personerne i kontrolgruppen rapporterede om bivirkninger, og at 76 pct. af
bivirkningerne var sammenfaldende med de bivirkninger, den vaccinerede gruppe
oplevede. Flere eksperter har vurderet, at den høje procentsats på 35 formentlig
skyldes misinforma�on vedrørende vacciner og bivirkninger; misinforma�on der
meget vel kan have ha� en nega�v placeboeffekt på forsøgsdeltagerne.

Medicinråd anbefaler medicin �l sklerose
Medicinrådet anbefalede i sidste uge Novar�s´ Kesimpta (ofatumumab) �l
pa�enter med a�akvis mul�pel sklerose og høj sygdomsak�vitet. Midlet er
oprindeligt udviklet som et kræ�middel. 

 Rådet vurderede, at forholdet mellem effekt og bivirkninger svarer �l andre
lægemidler, der anvendes �l behandling af høj sygdomsak�vitet. Sam�dig er
behandlingsomkostningerne lavere end for ocrelizumab; et af de lægemidler
pa�enter med høj sygdomsak�vitet bruger i dag.

Smartphonestyret insulinpumpe godkendt
Firmaet Insulet har af den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse (FDA)
fået godkendt firmaets seneste udgave af insulinpumpen Omnipod 5. 

 Der er tale om en patch-lignende, smartphonestyret enhed, der kan give insulin i
op �l 72 �mer, på basis af glukosemålinger hvert femte minut. Godkendelsen er
givet �l behandling af børn over seks år og voksne med type 1-diabetes. 

 Omnipod 5 vil i første omgang blive solgt fra udvalgte amerikanske apoteker.

Paxlovid tæt på markedsførings�lladelse
Det europæiske lægemiddelagentur EMAs lægemiddelkomité CHMP har inds�llet
�l EU-Kommissionen, at Pfizers tabletbehandling Paxlovid (PF-07321332 og
ritonavir) �l behandling af visse grupper af COVID-19-ramte �ldeles en be�nget
markedsførings�lladelse i EU. I Danmark er midlet dog allerede taget i brug. 

 Paxlovid skal bruges sparsomt for ikke at føre �l resistens.

Syv nye lægemidler med CHMP-anbefaling
Ud over en be�nget markedsførings�lladelse �l Paxlovid (PF-07321332 og
ritonavir), modtog yderligere seks lægemidler en anbefaling på CHMP's seneste
møde i januar. Komiteen udtrykte således posi�ve holdninger over for den nye
genterapi Breyanzi (lisocabtagene maraleucel) og over for de tre generiske
lægemidler Dasa�nib Accord (dasa�nib), Dasa�nib Accordpharma (dasa�nib) og
Vildaglip�n/Me�ormin hydroklorid Accord (vildaglip�n/me�ormin
hydrochloride).

 De to biosimilære lægemidler Sondelbay (teripara�de) og S�mufend
(pegfilgras�m) fik en godkendelsesanbefaling.

Hellere laserterapi end øjendråber
Selek�v laserterapi anbefales nu af det engelske Na�onal Ins�tut for Health and
Care Excellence (NICE) �l behandling af grøn stær og okulær hypertension.
Personer nydiagnos�ceret med grøn stær og okulær hypertension bør i første
omgang �lbydes selek�v laserterapi i stedet for øjendråber, fremgår det af ny
NICE-retningslinje.

 Omkring 10 pct. af alle personer i England med grøn stær bliver blinde, så der er
god grund �l at reagere hur�gt.

Nye EU-regler for veterinærmedicin

PHARMADANMARK

Læs Pharma nr. 1
I årets første Pharma kan du bl.a.
møde Claus Mathiesen og Tina
Vestergaard, som i medicofirmaet
MagVenture arbejder med den
såkaldte TMS-behandling. Den er
et alterna�v �l pa�enter med
behandlingsresistent depression.
Og Tina Hoby Andersen, som i
APOVAC mellem jul og nytår har
ha� særdeles travlt med at få set-
uppet omkring apotekernes
COVID-19-vaccina�on på plads.
Læs også om problemerne med
temperaturfølsomme lægemidler,
som for o�e må kasseres på
sygehusafdelinger pga. forkert
opbevaring.

Netværk for ledere i balance
Pharmadanmark �lbyder ledere
blandt foreningens medlemmer
deltagelse i et forløb for ledere,
der føler sig belastede. Forløbet er
finansieret af fondsmidler fra Velliv
Foreningen.
Er du leder i en mindre privat
virksomhed, og føler du dig presset
og udfordret på den gode balance,
kan du søge gra�s hjælp her.
Som leder får du:

 - Deltagelse i seks netværksmøder
som er professionelt faciliterede,
hvor indholdet er en kombina�on
af inspira�onsoplæg og
erfaringsudveksling med
ligesindede med afsæt i temaer
relevante for netværksgruppen.
Møderne vil også indeholde
træning i at opnå indre balance
(mindfulness).

 - Fire individuelle samtaler der
tager udgangspunkt i din
stresssitua�on

MEDDELELSER

Complementary and Integra�ve

https://www.biospace.com/article/about-35-percent-of-people-receiving-placebo-in-vaccine-trials-report-side-effects-and-more-covid-19-news/?s=95
https://medicinraadet.dk/anbefalinger-og-vejledninger/laegemidler-og-indikationsudvidelser/m-p/ofatumumab-kesimpta-attakvis-multipel-sklerose
https://www.fiercebiotech.com/medtech/fda-clears-insulet-s-omnipod-5-closed-loop-tubeless-insulin-pump-type-1-diabetes-adults
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-ema-recommends-conditional-marketing-authorisation-paxlovid
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-committee-medicinal-products-human-use-chmp-24-27-january-2022
https://www.nice.org.uk/news/article/selective-laser-therapy-recommended-to-treat-glaucoma-and-ocular-hypertension
https://www.ema.europa.eu/en/news/new-eu-rules-safe-high-quality-medicines-animals-become-effective
https://viewer.ipaper.io/pharmadanmark/pharma-nr-1-2022/
http://www.ledereibalance.dk/
https://farmaceutisk-selskab.dk/portfolio-item/complementary-and-integrative-medicine/
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I søndags trådte nye regler for lægemidler �l dyr i kra� i EU. Reglerne har �l
formål at øge �lgængeligheden og adgangen �l at sikre veterinærmedicin af høj
kvalitet for dyrlæger, landmænd og kæledyrsejere �l behandling og forebyggelse
af dyresygdomme og at styrke EU-indsatsen mod an�mikrobiel resistens. Bl.a. er
der som en del af det nye regelsæt udviklet et nyt blåt EU-logo, som skal føre en
bruger videre �l enten Lægemiddelstyrelsens eller en anden af
lægemiddelmyndigheds liste over apoteker/godkendte netbu�kker, der har
�lladelse �l onlinesalg af medicin �l dyr.

KORT NYT

Medicinalindustrien har gjort Danmark 40
mia. rigere
Medicinalindustriens betydning er vokset betragteligt over de seneste 10-20 år.
Branchens andel af den private beskæ�igelse er blevet tæt på fordoblet de
seneste 20 år. Sam�dig er branchens betydning for både den private
værdi�lvækst, investeringerne og eksporten cirka tredoblet i samme periode.
Branchens ekstraordinært høje produk�vitetsvækst har lø�et velstanden med 40
mia. kr. siden 2010. 

 Alle disse posi�ve tal og resultater stammer fra analyser udført af Dansk Industri
og Danmarks Sta�s�k.

Returpensordning startet på apotekerne
Det er klimabelastende at brænde insulinpenne af, og det er er spild af ressourcer,
når insulinpenne bliver kasseret som almindeligt medicinaffald. Det ønsker
ordningen ´Returpen´ nu at gøre op med. 

 Apotekerforeningen er gået sammen med Novo Nordisk og en række andre
organisa�oner om at indsamle pennene på apoteket og sikre, at de e�erfølgende
bliver genanvendt på behørig vis. De omkring 100.000 personer med diabetes,
der behandles med injek�onspenne fra Novo Nordisk, anbefales nu at indlevere
de brugte penne på apoteket.

Nedslående rapport om norske onlineapoteker
Det norske lægemiddelagenturs nylige kontrol med landets 14 onlineapoteker har
givet et skuffende resultat. Agenturet fandt nemlig 96 afvigelser fra gældende
regler, så som temperaturafgivelser, manglende rådgivning og manglende
kvalitetssikring af, at lægemidlet når frem den re�e person. 

 Ifølge chef for �lsyn med apoteker i det svenske lægemiddelagentur, Annika
Babra, gør lignende problems�llinger sig også gældende for svenske on-
lineapoteker.

Flere opgaver �l apoteket?
Drop lægebesøget og gå på apoteket i stedet. Således lød overskri�en på en
nyhed på dr.dk i lørdags. 

 I ar�klen står apoteker i Faaborg, Sten Grønved frem med forslag om, at pa�enter
går på apoteket for at blive vaccineret, få målt blodtryk eller få behandlet
klamydia. Apotekerne har trådt beredvilligt �l ifm. COVID-19 vaccina�oner, og kan
nu fint påtage sig endnu mere ansvar., mener han. 

 Danmarks Apotekerforening stø�er op om forslaget. Hos Lægeforeningen er man
dog ikke begejstrede for ideen om, at apotekerne skal tage sig af flere opgaver
med medicinering.

Kvindelig KU-vaccineprofessor i Top-10
Mediedatabasen Infomedia har for DM Akademikerbladet udarbejdet en liste
over landets mest citerede forskere i de danske medier i 2021. Opgørelsen viser

Medicine In Academia and Clinical
Prac�ce
1. March – 14- 16
Danish Pharmaceu�cal Society -
The Biopharmaceu�cal Sec�on

Conven�onal medicine has long
shown its worth, in par�cular for
treatment of acute condi�ons.
However, limita�ons s�ll exist with
respect to abundant chronic
condi�ons such as cardiovascular
disease and cancer. Consequently,
many pa�ents have turned to so-
called 'alterna�ve' treatments.

E�eruddannelse hos
Medicoindustrien
Som medlem af Pharmadanmark,
kan du opnå op �l 35% rabat på
kurser hos Medicoindustrien.

Skriv �l redak�onen

https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2021/12/medicinalindustrien-har-gjort-danmark-40-mia.-kr.-rigere-over-de-seneste-ti-ar/
https://www.apotekerforeningen.dk/nyheder/pressemeddelelser/2022/returpen-hele-landet
https://www.svenskfarmaci.se/2022/01/25/nedslaende-rapport-om-norska-natapotek/
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/drop-laegebesoeget-og-gaa-paa-apoteket-i-stedet-apoteker-vil-aflaste
https://www.akademikerbladet.dk/aktuelt/2022/januar/se-listen-her-er-danmarks-50-mest-citerede-eksperter
https://farmaceutisk-selskab.dk/portfolio-item/complementary-and-integrative-medicine/
https://medicoindustrien.dk/sites/default/files/kursuskatalog_2022_finalweb.pdf
https://medicoindustrien.dk/sites/default/files/kursuskatalog_2022_finalweb.pdf
https://www.facebook.com/Pharmadanmark/
mailto:redaktionen@pharmadanmark.dk


09.02.2022 11.22 Nyhedsbrevet Fredag Formiddag

www.anpdm.com/newsletter/6948932/414150447145465F4271 5/5

Facebook Print Tip en ven

ikke overraskende, at 30 ud af de 50 hyppigst citerede ekspertkilder i 2021 var
sundhedsfaglige eksperter. 

 Professor i vaccineteknologi fra Ins�tut for Farmaci på Københavns Universitet,
Camilla Foged, indtager en flot 8. plads på listen – og er den mest citerede kvinde
på listen.

REDAKTION
Redaktør: Chris�an K. Thorsted.

 Skribenter: Lo�e S�g Nørgaard.

FREDAG FORMIDDAG
FREDAG FORMIDDAG er et ugentligt nyhedsbrev fra fagforeningen
Pharmadanmark med mere end 9.600 abonnenter.

 Fagforeningen Pharmadanmark har cirka 8.500 medlemmer, der arbejder eller
er uddannet inden for life science.
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