
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n  

Fredag Formiddag Nyhedsbrev_uge 2_2022

Nørgaard, Lotte Stig

Publication date:
2022

Document version
Også kaldet Forlagets PDF

Citation for published version (APA):
Nørgaard, L. S. (2022, jan. 14). Fredag Formiddag Nyhedsbrev_uge 2_2022. PharmaDanmark.
http://www.anpdm.com/newsletter/6929315/414150447145465F4271

Download date: 23. maj. 2023

https://curis.ku.dk/portal/da/persons/lotte-stig-noergaard(7dbf5d7d-7d8c-4260-b41c-0446c7cc7740).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/fredag-formiddag-nyhedsbrevuge-22022(999c6bb7-9600-4dc7-b39e-634c5533b64f).html
http://www.anpdm.com/newsletter/6929315/414150447145465F4271


09.02.2022 11.23 Nyhedsbrevet Fredag Formiddag

www.anpdm.com/newsletter/6929315/414150447145465F4271 1/7

 
13.01.2022

Lønsta�s�k 2021 er
posi�v læsning
Pharmadanmarks lønsta�s�k for 2021 vidner om, at det går rig�g godt i life
science-branchen, ikke mindst for de privatansa�e medlemmer. De fik sidste år i
gennemsnit 5,2 pct. ekstra i lønningsposen.

 ”Allerede i 2020 kunne vi heldigvis konstatere, at den usikkerhed, som COVID-19
gav på det øvrige arbejdsmarked, ikke slog særlig meget igennem på life science-
området – hverken i daværende års lønsta�s�k eller i henvendelser fra
medlemmer �l juridisk afdeling om afskedigelser. Denne posi�ve tendens er altså
fortsat i 2021,” konstaterer Julie Johnsen, juridisk chef i Pharmadanmark på
baggrund af sta�s�kken.
Statsligt ansa�e fik gennemsnitligt 2,9 pct. ekstra og regionalt ansa�e 2,7. 

 
Du kan finde Pharmadanmarks interak�ve lønberegner for privatansa�e på
MinSide, hvor lønsta�s�kken for alle sek�oner også ligger. Husk også, at du al�d
kan kontakte Pharmadanmarks jurister, hvis du har behov for sparring inden din
lønforhandling eller i øvrigt spørgsmål �l din ansæ�elsessitua�on:

 jura@pharmadanmark.dk eller telefon: 3946 3605.

Godt nyt om
sundhedsreform og
psykiatriplan

Statsminister Me�e Frederiksen (S) lovede under en hasteforespørgselsdebat i
Folke�nget i onsdags et sundhedsudspil inden 1. april.

 Såvel opposi�onen som en lang række organisa�oner har længe e�erspurgt
regeringens bud på en reform af sundhedsvæsenet. 

 "Vi vil præsentere vores udspil �l en sundhedsreform og indkalde �l forhandlinger
her i det første kvartal af det år, der lige er gået i gang," sagde hun.

 Pharmadanmark glæder sig over udmeldingen.

JOBANNONCER

Asnæs Apotek søger barselsvikar
for farmaceut

Ansøgningsfrist: 31. januar

Sygehusapotek i Sierra Leone,
Afrika søger frivillige
Vil du opleve et eventyr for livet? 
Farmaceuter uden Grænser søger
løbende frivillige �l at styrke den
daglige dri� af apoteket i Masanga.
De�e sker gennem
kapacitetsopbygning af apotekets
ansa�e og tæt dialog med de
lokale NGO’er. 

 Farmaceuter uden Grænser indgår
i samarbejde med apoteket om
op�mering af daglig dri�,
undervisning og
pa�entkommunika�on.

Jobbet giver:
● Faglige udfordringer i
spændende omgivelser
● Nye perspek�ver på verden og
mulighed for at opleve et afrikansk
sundhedssystem indefra

 ● Muligheden for selv at præge
dine arbejdsopgaver

ARRANGEMENTER FRA
PHARMADANMARK

Regulatorisk netværk - Virtuelt -
Hvordan arbejder vi intelligent
med Regulatory Intelligence (RI)?
17. januar 17-19

 Der a�oldes online netværksmøde
i det regulatoriske netværk om
Regulatory Intelligence (RI).
Arbejdet med RI vil blive

https://viewer.ipaper.io/pharmadanmark/pharma-nr-1-2022/?page=4
https://nyheder.tv2.dk/politik/2022-01-12-statsminister-lover-forhandling-om-sundhedsvaesen-inden-april
https://pharmadanmark.dk/da/Asnaes_Apotek_vikar
https://pharmadanmark.dk/da/FUG_Sierra_Leone
https://media-partners.dk/pharma/
https://minside.pharmadanmark.dk/default.aspx?func=course.info&cid=612
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"Og vi håber meget, at en sundhedsreform også vil have fokus på medicin, som
fylder meget i livet for især ældre og mul�syge. De er for o�e overladt �l sig selv,
hvilket bl.a. resulterer i fejlmedicineringer. De har brug for hjælp fra eksperter i
lægemidler, og vi er klar �l dialog med sundhedsministeren om, hvordan
farmaceuter kan sikre sammenhæng og nærhed i behandlingen," lyder det fra
Rikke Løvig Simonsen i en kommentar.

 
Og der er mere godt nyt fra sundhedsområdet:

 Sundhedsstyrelsen fremlagde i går anbefalinger �l et markant lø� af psykiatri-
området over de næste 10 år.

 Her noterer Pharmadanmark sig med �lfredshed, at der er flere gode konkrete
ini�a�ver, bl.a. medicingennemgange. Foreningen håber derfor, at man kan
udbrede de gode erfaringer med tværfaglighed og brug af kliniske farmaceuter i
psykiaterien. De er bl.a. beskrevet i Pharma nr. 6 2021. 

 

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.

 
Redak�onen på Pharma takker sam�dig de 74 læsere, som deltog i bladets
julequiz og fandt frem �l det rig�ge svar:

 Din fagforening er fly�et ind på 9. sal på Frederiksberg, og udsigten �l 2022 er fin.
 

Vinderen har fået direkte besked.

Hvordan arbejder vi intelligent med
Regulatory Intelligence (RI)?

perspek�veret fra tre forskellige
vinkler:

 Jonas Henningsen, Director og
Head of Regulatory Science i
Lundbeck vil dele, hvordan man på
moderselskabsniveau arbejder
med RI.
Morten Becker Gaardlykke, Head
of Regulatory Affairs Denmark &
Iceland i Pfizer vil dele, hvordan
man griber det an på
da�erselskabsniveau og

 Janne Uldal Rahbek, Director of
Regulatory Affairs i AJ Vaccines
deler, hvordan man inden for life
cycle management af etablerede
produkter holder sig ajour.

Webinar om helbredssikring for
offentligt ansa�e
24. januar kl. 19.00
De fleste offentligt ansa�e
farmaceuter med overenskomst,
har deres pensionsordning i PFA.
Tidligere var det alene muligt for
kommunalt- og regionaltansa�e at
have en Helbredssikring (den
såkaldte 'PFA Helbredssikring
Modul') som en obligatorisk del af
pensionsordningen. De statslige
arbejdsgivere har dog ikke være
inds�llet på at give mulighed for
de�e. Men med de nye
overenskomster i 2021, blev det
muligt at etablere en
helbredssikring som en
obligatorisk del af
pensionsordningen, finansieret via
det arbejdsgiverbetalte
pensionsbidrag. 

 
Hovedbestyrelsen har derfor
ønsket at a�olde et webinar for at
sikre, at alle offentligt ansa�e
medlemmer kan orienteres om
fordele og eventuelle ulemper før
en kommende afstemning om
ændring af pensionsa�alen med
PFA. En ændring vil omfa�e alle
offentligt ansa�e i stat, regioner og
kommuner. Tidligere har det kun
været muligt at etablere
dækningen frivilligt via
egenbetaling og ingen
medlemmer, heller ikke
kommunalt- og regionalt ansa�e,
er i dag obligatorisk omfa�et af
PFA Helbredssikring Modul.

 
Du kan læse mere om dækninger
under fanebladet 'medlems�lbud'.

På webinaret vil du blive orienteret
om, hvilke dækninger PFA
Helbredsikring modul indeholder

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2022/Ambitioese-maal-om-et-markant-loeft-af-psykiatrien-over-de-naeste-10-aar
https://viewer.ipaper.io/pharmadanmark/pharma-nr-6-2021/?fbclid=IwAR3WSXKKRY-f1XDyDU4InzzOwKSJIiBhmxb4XEhGZj2Kzrx0GXRSod-XazQ&page=4
https://viewer.ipaper.io/pharmadanmark/pharma-nr-1-2022/
https://minside.pharmadanmark.dk/default.aspx?func=course.info&cid=612
https://minside.pharmadanmark.dk/default.aspx?func=course.info&cid=613
http://www.pfa.dk/pharmadanmark-apotekere
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17. januar 17-19 a�oldes der online netværksmøde i det regulatoriske netværk
om Regulatory Intelligence (RI). 

 Arbejdet med RI vil blive perspek�veret fra tre forskellige vinkler:
Jonas Henningsen, Director og Head of Regulatory Science i Lundbeck vil dele,
hvordan man på moderselskabsniveau arbejder med RI.
Morten Becker Gaardlykke, Head of Regulatory Affairs Denmark & Iceland i Pfizer
vil dele, hvordan man griber det an på da�erselskabsniveau og
Janne Uldal Rahbek, Director of Regulatory Affairs i AJ Vaccines deler, hvordan
man inden for life cycle management af etablerede produkter holder sig ajour.

FORSKNING

An�bio�karesistent bakterie er 200 år gammel
Et forskerhold med dansk repræsenta�on har dokumenteret, at bakterien MRSA
(methicillin-resistent Staphylococcus aureus) var �l stede i pindsvin mere end 100
år inden, stoffet methicillin kom på markedet i 1959. 

 Fundet gør op med den hid�dige antagelse om, at resistens i
sygdomsfremkaldende bakterier udelukkende er et moderne fænomen, som er
drevet af an�bio�kabrug. Resultaterne understreger, at vi også i frem�den bør
anerkende og undersøge den rolle, som naturlig selek�on i vilde dyr spiller for
an�bio�karesistens.

Zebrafisk hjælper ny an�koagulan�a på vej
Den nuværende behandling mod blodpropper har overdreven blødning som en af
de alvorlige bivirkninger. Forskere fra Harvard Medical School har nu fundet ud af,
at de ved hæmning af proteinet Piezo1 kan åbne op for udvikling af nye og mindre
bivirkningsbehæ�ede lægemidler �l forebyggelse af trombose hos pa�enter med
type 2-diabetes og som screeningsværktøj �l at forudsige koagula�onsrisiko.

 Blodprøver fra raske pa�enter, fra diabetespa�enter – og fra
zebrafiskdyremodeller – hjalp forskerne på vej �l denne konklusion.

Ny viden om hjernekræ� hos børn
Et nyt cohortestudie fra Kræ�ens Bekæmpelse og Rigshospitalet har undersøgt,
om kvinders brug af p-piller og andre former for præven�on med hormoner
påvirker risikoen for hjernekræ� hos deres børn. Hovedresultat er, at de�e ikke er
�lfældet. 

 Undersøgelsen, der baserer sig på data fra 1.185.093 børn, viser dog et signal ved
den type hormonpræven�on, der gives som indsprøjtninger. Her sås nemlig, at
børn født af mødre, der har brugt injicerbar hormonpræven�on det sidste år op
�l graviditet, har næsten syv gange større risiko for at udvikle en tumor,
sammenlignet med børn født af mødre, der aldrig har brugt denne
dispenseringsform.

LÆGEMIDLER

EMA: Beslutning om Paxlovid inden for uger
Det europæiske lægemiddelagentur (EMA) er begyndt at sagsbehandle en
ansøgning om be�nget markedsførings�lladelse for Pfizers orale, an�virale
lægemiddel Paxlovid (PF-07321332 og ritonavir) �l behandling af COVID-19. EMA
forventer at træffe beslutning inden for få uger. 

 Behandlingen med Paxlovid skal sæ�es i gang så hur�gt som muligt e�er

(eksempelvis psykologbistand,
kiropraktor, fysioterapeut), og
hvorfor det kan være relevant at
�lkny�e dækningen, som en del af
de samlede standarddækninger.
Du �lmelder dig webinaret via Min
side, du kan finde linket under
'Invita�oner'.

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.

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.

Tilbud �l nyuddannede: GMP-
introduk�on
Pharmadanmark �lbyder nu en
introduk�on �l GMP-reglerne og
de principper, der føres ud i praksis
i frems�llingen af lægemidler.
Formålet med E-kurset er at give et
�lstrækkeligt indblik i GMP �l, at
man kan forstå s�llingsopslagene
relateret �l produk�on, QA eller
QC, og dermed hjælpe med �l at
skrive en bedre, mere målre�et
ansøgning. Kurset er målre�et
nyuddannede medlemmer.

MEDDELELSER FRA
PHARMADANMARK

https://mbd.cbs.dk/specialiseringmbd/specialisation-for-life-science/
https://www.carlsbergfondet.dk/da/Nyheder/Nyt-fra-fondet/Nyheder/Antibiotikaresistent-bakterie-opstod-i-pindsvin-laenge-foer-brugen-af-antibiotika
https://www.fiercebiotech.com/research/new-pathway-shows-signs-new-treatment-target-for-blood-clotting-study
https://www.cancer.dk/nyheder/ny-forskning-i-hormonpraevention-og-hjernekraeft-hos-boern/
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-receives-application-conditional-marketing-authorisation-paxlovid-pf-07321332-ritonavir-treating
https://minside.pharmadanmark.dk/default.aspx?func=course.info&cid=557
https://minside.pharmadanmark.dk/default.aspx?func=course.info&cid=566
https://minside.pharmadanmark.dk/default.aspx?func=course.info&cid=488
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konstateret smi�e hos sårbare personer. Paxlovid har i forsøg vist sig at kunne
nedbringe risikoen for hospitalsindlæggelse og dødsfald hos særligt udsa�e
coronasmi�ede pa�enter med op �l 90 pct.

Omikronvaccine bliver måske ikke revet væk
Selv om en mulig vaccine mod COVID-19-omikronvarianten kan være klar i midten
af foråret, er det på ingen måde sikkert, at de europæiske lande vil tage vaccinen i
brug. Sådan lød det i starten af ugen fra en centralt placeret
coronavaccineindkøber, svenske Richard Bergström. 

 ”Hvis man vil op�mere besky�elsen, så skal der måske gå længere �d mellem
tredje og �erde dosis, som så kan blive med den opdaterede vaccine. Det kan vise
sig, at det er bedre at spare vaccinen og give den op �l e�erårssæsonen,
eventuelt sammen med en influenzavaccine,” siger Bergström �l den svenske
Videnskabsradio

Ak�vt stof kan reduceres med 75 pct.
Det danske spin-ou�irma fra Københavns Universitet, Zerion Pharma, har i forsøg
med hunde vist, hvorledes firmaets patenterede Dispersome-teknologi kan give
en reduk�on af det ak�ve lægemiddelstof i table�er mod cancer med 75 pct.
Sam�dig opretholdes plasmakoncentra�on. 

 Planen er nu at vise samme posi�ve resultater i humanforsøg, og de�e i løbet af
2022. 

 Dispersome-teknologien er baseret på frems�lling af stabile amorfe formuleringer
ved, at høje mængder af lægemiddelforbindelsen er blandet med beta-
lactoglobulin.

Godkendt skizofrenimedicin �l unge
Lægemiddelvirksomhederne Otsuka og Lundbeck meddelte i sidste uge, at den
amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse, FDA, har godkendt lægemidlet
Rexul� (brexpiprazole) �l behandling af skizofreni hos unge i alderen 13-17 år.

 Rexul� blev i 2015 godkendt i USA �l behandling af skizofreni hos voksne og som
supplerende behandling af svær depressiv lidelse også hos voksne.

Ra�onel farmakoterapi i�. kor�kosteroider
Systemisk kor�kosteroidbehandling (CS) er associeret med en lang række
bivirkninger. I en statusar�kel i Ugeskri� for Læger gennemgår to hospitalslæger
derfor nu ra�onalet for brug af systemisk CS i behandlingen af astma, kronisk
obstruk�v lungesygdom og allergisk rini�s. 

 En af konklusionerne er, at der stort set al�d findes alterna�ver �l oral CS ved
stabil obstruk�v lungesygdom og allergisk rini�s, og at selv kortvarig brug af oralt
CS har uhensigtsmæssig fysiologisk effekt.

Europæisk godkendelse af Ka�rio
Vertex har imodtaget europæisk godkendelse af Ka�rio
(ivaca�or/tezaca�or/elexaca�or) i kombina�on med ivaca�or �l behandling af
børn i alderen 6 �l 11 år med cys�sk fibrose (CF). Godkendelsen betyder, at mere
end 1.500 europæiske børn for første gang får adgang �l medicin, der kan
behandle den underliggende årsag �l denne alvorlige og livsforkortende sygdom

 I henhold �l den innova�ve portefølje-a�ale, der er indgået mellem Vertex og
Amgros, vil egnede danske børn med CF være blandt de første i Europa, der får
adgang �l kombina�onsbehandlingen.

Nye anbefalinger for hormonal kontracep�on

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

Nyt netværk for medlemmer med
interesse i toksikologi, kemi, miljø
mv?
Pharmadanmark har fået en
henvendelse fra medlemmer, som
er interesseret i at starte et
netværk for medlemmer med
interesse i bl.a. kemi, toksikologi,
sundhed og miljø. Netværket vil
beskæ�ige sig med faglige emner,
som fx vedrører diverse materialer,
produkter og fødevarer. 

 Hvis du har interesse i at deltage
netværket, så kontakt Simone
Skovvart Piil på
spi@pharmadanmark.dk

Skriv �l redak�onen

https://sverigesradio.se/artikel/sverige-kanske-vantar-med-att-anvanda-omikron-anpassat-vaccin
https://news.cision.com/zerion-pharma-a-s/r/new-study-shows-that-the-amount-of-active-drug-in-cancer-tablets-may-be-reduced-by-75--using-the-dis,c3483240
https://www.businesswire.com/news/home/20220106005229/en/Otsuka-and-Lundbeck-Announce-FDA-Approval-of-Supplemental-New-Drug-Application-for-REXULTI%C2%AE-brexpiprazole-to-Treat-Schizophrenia-in-Pediatric-Patients-Ages-13-17
https://ugeskriftet.dk/videnskab/rationel-anvendelse-af-systemisk-kortikosteroid-i-behandling-af-kol-astma-og-allergisk
https://investors.vrtx.com/news-releases/news-release-details/european-commission-approves-kaftrior-0https://investors.vrtx.com/news-releases/news-release-details/european-commission-approves-kaftrior-0
https://www.sst.dk/-/media/Viden/Laegemidler/Rekommandationsliste/Hormonal-kontraception/Baggrundsnotat-Hormonal-Kontraception-5-1-22.ashx?la=da&hash=C156B8FCB41D5EB2A372A3DA562383918F834FAE
http://www.ledereibalance.dk/
https://pharmadanmark.dk/da/faglige-netvaerk
https://www.facebook.com/Pharmadanmark/
mailto:redaktionen@pharmadanmark.dk
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Indsatser for Ra�onel Farmakoterapi har i samarbejde med bl.a. repræsentanter
fra Dansk Selskab for Almen Medicin lavet nye anbefalinger for valg af lægemiddel
inden for hormonal kontracep�on. 
Inden for kategorien kombina�onspræparater anbefales som udgangspunkt p-
piller med levonorgestrel eller norges�mat med lavt indhold af østrogen. Såfremt
gestagenpræparater er egnede �l kontracep�on, anbefales hormonspiral eller
minipiller med desogestrel. 
De markedsførte præparater �l nødpræven�on er ligeværdige.

Lægemiddel �l gravide ikke undersøgt nok
Poli�ken skriver, at lægemidlet Angusta, som 90.000 gravide ifølge avisen har
taget, ikke er undersøgt godt nok. Medicinen blev godkendt af
Lægemiddelstyrelsen i 2017.

 Lægemiddelstyrelsen afviser kri�kken og skriver i en mail �l Poli�ken, at
lægemidlet opfylder alle relevante krav, og at styrelsen 'står på mål' for
vurderingen af, at Angusta både er effek�v og sikker.

Deprescribing – hvad er 'golden standard'?
Det første danske symposium om evidensbaseret deprescribing (seponering) blev
a�oldt i september 2019, og det er der nu kommet en ar�kel ud. Ar�klen
diskuterer emner så som: “Hvorfor overhovedet seponere?”,
seponeringsforskning og problemfelter. Slu�eligt beskriver forfa�erne, alle fra
Bisbebjerg Hospital, golden standard inden for området, der fx fremhæver
kombina�on af ordina�ons- og seponeringsguidelines, etablering af
sammenhængende sundhedsvæsenet (herunder mere pa�en�nvolvering) og
opbygning af en evidensbase �l brug i klinisk praksis.

ARBEJDSMARKED

Restrik�onerne på de videregående
uddannelsesins�tu�oner forlænges
Krav om coronapas og mundbind eller visir på uddannelsesins�tu�onerne
forlænges måneden ud.
Det betyder, at studerende, ansa�e og besøgende fortsat skal kunne fremvise et
gyldigt coronapas for at kunne møde fysisk op på uddannelsesins�tu�onerne.
Studerende, ansa�e og besøgende skal også fortsat bære mundbind eller visir ved
færden på indendørs fællesarealer, fx i kan�ner, men ikke i forbindelse med
undervisning og eksamen.

KORT NYT

Apoteksfarmaceutkongres udskydes igen
Apoteksfarmaceutkongres 2022 skulle have været a�oldt næste lørdag , men den
er nu udskudt �l lørdag 27. august �l søndag 28. august 2022. 
"Vi har glædet os meget �l at holde et brag af en kongres, og det skal da ikke være
nogen hemmelighed, at vi har gjort hvad vi kunne for at lave en så velfungerende
og spændende kongres som over hovedet muligt. 
Desværre er situa�onen med smi�espredning af COVID ikke rig�g med os, og med
fare for at mange vil blive smi�et, hvis vi samles, har vi i bestyrelsen beslu�et, at
udskyde kongressen �l det er mere sikkert at mødes," skriver arrangørerne
Sek�on for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceu�sk Selskab.

 
Alle �lmeldte deltagere fly�es automa�sk �l den nye dato.

Nye tatoveringsregler i EU

https://www.berlingske.dk/samfund/90000-gravide-har-faaet-pillerne-nu-advarer-eksperter-de-er-ikke
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667276622000014
https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2022/restriktionerne-pa-de-videregaende-uddannelsesinstitutioner-forlaenges-til-den-31-januar
http://www.apoteksfarmaceutkongres.dk/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2022/jan/nye-tatoveringsregler-i-eu-fra-onsdag/
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5. januar trådte nye regler for kemikalier i tatoveringsfarver og permanent make-
up i kra� i hele EU. 

 Baggrunden er, at viden om indhold af sundhedsskadelige kemikalier i
tatoveringsfarver i 2015 førte �l, at der blev udarbejdet et restrik�onsforslag om
et fælles europæisk regelsæt for kemikalier i tatoveringsblæk. Formålet med
forslaget var dels samme forbrugerbesky�else i hele EU, dels samme regler for
branchen i EU.
De nye regler blev godkendt af EU-Kommissionen i sommeren 2020, hvore�er de
endeligt blev vedtaget af Europa-Parlamentet i december 2020. Here�er har der
været en overgangsperiode på mere end et år for branchen.

Coronaenden er nær
De�e her må ube�nget være Fredag Formiddags mest posi�ve nyhed: Eksperter
kan nu se enden på coronapandemien. Lone Simonsen, Jens Lundgreen, Søren
Riis Paludan – alle dem vi de seneste to år er kommet på fornavn med, er i
Sundhedspoli�sk Tidsskri� enige om, at når smi�en med omikronvarianten
topper om en lille måned og begynder at falde igen, vil mindst hver anden
dansker have prøvet kræ�er med omikron og således have dannet an�stoffer. 

 Sammenholdt med at næsten 80 pct. af danskerne er fuldt vaccinerede og at hver
anden dansker har modtaget boosters�kket, vil vi således formodentlig have
opnået den ellers noget udskældte flokimmunitet.

Hver �erde indlagt af andre årsager
De fleste pa�enter med coronavirus var den 19. december indlagt på grund af
coronainfek�onen. De�e viser en rapport fra Statens Serum Ins�tut (SSI), der for
første gang sæ�er præcise tal på, om pa�enter er indlagt på grund af eller med
coronavirus. 
I takt med, at vaccina�onsprogrammet bliver rullet ud, forventer SSI det dog, at
andelen af indlæggelser med en COVID-19-diagnose falder.

Spanien vil overvåge corona ligesom influenza
Spanien vil fremover behandle coronavirusset mindre som en pandemi og mere
som en influenza.

 Sådan lyder det fra den spanske premierminister, Pedro Sanchez, som mandag
annoncerede, at Spanien har tænkt sig at ski�e kurs, når det kommer �l at
overvåge og registrere smi�e med coronavirus.

 Det sker bl.a., fordi Spanien, trods s�gende smi�etal, oplever en langt lavere
dødelighed end under �dligere smi�ebølger.

Prototyper udviklet af pa�enter og familie
Ved brug af forskellige metoder indlejret i både en ak�onsforskningsramme og en
designtænkningsramme har canadiske forskere lavet prototyper af to værktøjer
(et medicinwhiteboard og en pa�entorienteret medicineringsliste), der både
engagerer pa�enter og disses familier i at udvikle medicinru�ner og i at forbedre
overførsel af medicininforma�on under sektorovergange. I alt deltog 116
pa�enter, familiemedlemmer og udbydere i forsøget.

100 år siden første insulininjek�on
I �rsdags var det nøjag�g 100 år siden, at den første pa�ent med diabetes, den
14-årige Leonard Thompson, fik en injek�on med insulin. Et par uger senere fik
han næste dosis, og oplevede da en markant bedring af sin �lstand med det
samme.

 I frem�den venter nye forhåbentlige gennembrud, så som ugentlig
basalinsulininjek�on, glukosefølsomme og hjerte-karbesky�ende insulin, næste
genera�on af orale behandlinger, nye digitale sundhedsløsninger,

https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/5724-eksperter-enden-er-naer-for-corona-epidemien-i-danmark.html
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2022/tre-ud-af-fire-indlagte-pa-hospitalerne-med
https://www.dr.dk/nyheder/udland/spanien-vil-overvaage-corona-ligesom-influenza-og-opfordrer-resten-af-eu-til-goere
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S155174112100125X
https://www.novonordisk.com/about/insulin-100-years.html
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Facebook Print Tip en ven

transformerende stamcellebehandlinger og endda håbet om helbredende
behandling en dag.

Bakteriedræbende emballage udviklet
Et forskerhold fra Nanyang Technological University (NTU) Singapore og fra
Harvard T.H. Chan School of Public Health i USA har udviklet et nedbrydeligt
materiale, der kan bruges �l at opbevare fødevarer i, og som ovenikøbet dræber
bakterier. 

 Emballagen er lavet af majsproteinet zein, s�velse og andre naturlige
biopolymerer, som har vist sig at være robust i flere måneder. Forskerne har en
forhåbning om, at opfindelsen kan være med �l at ersta�e de store mængder af
plast, vi i dag bruger �l indpakning af frugt og grøntsager.

Apotekerne vaccinerer løs som aldrig før
I 2018/2019 valgte omkring 65.000 borgere at blive vaccineret mod influenza på
apoteket. Det tal er i indeværende sæson steget �l knap 370.000. Der er også
gang i COVID-vaccina�onerne på apotekerne. I 2021 valgte ca. 80.000 borgere
denne løsning – og i skrivende stund er mere end 100.000 borgere blevet COVID-
vaccineret på apoteket.
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