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02.09.2022

Nyt pharmacovigilance
netværk har åbent for
medlemmer
Pharmadanmark-medlemmer inden for pharmacovigilance har
nu mulighed for at deltage i et nyt netværk, som kan give dem
en bred forståelse for fagområdet.

”Pharmacovigilance er et stort fagområde blandt Pharmadanmarks medlemmer,
så jeg håber, at vi kan få netværket løbet i gang og kan få deltagere nok �l, at det
bliver levedyg�gt. Der er brug for netværket."

 Det siger Ea Holst, der er tovholder for netværket.
 Hun peger på, at man ikke nødvendigvis har den brede forståelse for

pharmacovigilance, selv om man har arbejdet med det i flere år. Man kan nemlig
sagtens have arbejdet med en meget specifik del af området. Dermed ser man
måske ikke det store billede, og hvordan de forskellige elementer i
pharmacovigilance spiller sammen. 

 "Men man ville have fordel af at se mere holis�sk på sit fagområde. Det er noget
af det, pharmacovigilance-netværket vil kunne hjælpe med at give."

 
Baggrunden for det nye netværk er, at Pharmadanmark �dligere i år
annoncerede, at de faglige netværksak�viteter gentænkes. Det betyder bl.a., at
netværk skal fungere som egentlige mindre netværk, hvor man engagerer sig
personligt og dermed får et fortroligt rum med andre netværksmedlemmer. Det
er det nye Pharmacovigilance-netværk et eksempel på.

 Du kan læse mere om det nye netværk i næste nummer af Pharma, som
udkommer 27. september.

Hvis du er interesseret i at blive del af netværket, kan du melde dig �l via MinSide
på Pharmadanmarks hjemmeside. 

 Har du spørgsmål, kan du også skrive �l karriere@pharmadanmark.dk.
 Og har du lyst �l at etablere et nyt netværk i Pharmadanmark selv, så har vi lavet

en guide, der hjælper dig på vej.

Ny formand interviewet i Medwatch
Pharmadanmarks nye formand Tanja Villumsen er blevet interviewet i Medwatch,
hvor hun fortæller om sine planer som formand.

 ”Mine vig�gste opgaver er selvfølgelig at sikre, at Pharmadanmark fortsat er life
science-akademikernes stærke stemme, og at vi fortsat udvikler og moderniserer
vores fagforening, så vi har det bedste �lbud �l alle vores medlemmer. Og så
selvfølgelig også at sikre, at Pharmadanmark er synlige hos de aktører, hvor vi skal
være synlige.”

 Læs hele ar�klen her (Bag betalingsmur).
 

I næste nummer af Pharma kan du læse et større interview med Tanja Villumsen.
 

JOBANNONCER

Billev Pharma ApS søger
specialist �l
pharmacovigilance

Ved du en masse om
pharmacovigilance? Kunne du
tænke dig at arbejde i et
uformelt og fagligt miljø med
kompetente kollegaer? Er du
engageret i dit fag, sæ�er du
høje standarder for din egen
indsats, og deler din viden med
kollegerne? 
Så håber vi, at du vil søge
jobbet hos os.

Vil du bidrage �l at
understø�e frem�dens
opgaver med din viden fra
apotekssektoren?

I jobbet bidrager du som
udvikler, hvor du skal sæ�e din
erfaring og viden fra
apotekssektoren i spil sammen
med et stærkt team, når vi
udvikler nye og eksisterende
indsatser og sundhedsydelser
på apoteket. Du synes, det er
sjovt at udvikle nye �ng og
trives med arbejdsopgaver, der
ændrer sig undervejs, når vi
bliver klogere.

Erfarne akademikere �l life
science, der ønsker at
undervise

Overvejer du at prøve kræ�er
med undervisning i
professionelle rammer? Så vil vi
gerne byde dig på en kop kaffe

https://pharmadanmark.dk/da/faglige-netvaerk
https://minside.pharmadanmark.dk/default.aspx
https://pharmadanmark.dk/sites/default/files/2022-03/Netvaerksguide_2022.pdf
https://medwatch.dk/samfund/article14359018.ece?utm_campaign=MedWatch%20Middag&utm_content=2022-09-01&utm_medium=email&utm_source=medwatch
https://medwatch.dk/samfund/article14359018.ece?utm_campaign=MedWatch%20Middag&utm_content=2022-09-01&utm_medium=email&utm_source=medwatch
https://pharmadanmark.dk/da/billev_pharma_Specialist
https://pharmadanmark.dk/da/Pharmakon_udviklingskonsulent
https://www.pharmakon.dk/om-pharmakon/job-paa-pharmakon/vi-efterlyser-erfarne-akademikere-der-oensker-at-undervise/
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FORSKNING

Narra�v medicin har poten�ale
Et kursus i narra�v medicin har poten�ale �l at forbedre farmaceuters
kommunika�on med pa�enter, om end der er brug for yderligere forskning, der
også indbefa�er pa�entrapporterede outcomes, før noget endeligt kan
konkluderes. 

 Det viser et nyt, dansk feasibilitystudie, der baserer sig på fokusgruppeinterviews
med deltagerobserva�oner og spørgeskemabesvarelser.

 I narra�v medicin trænes empa�ske færdigheder gennem nærlæsning af li�erære
tekster og krea�v skrivning.

Sovepiller giver ikke al�d god søvn
Sovepiller skulle gerne få en �l at sove. Men nu viser ny forskning om
noradrenalin i hjernen dog, at sovepiller ikke nødvendigvis har den effekt. 

 Årsagen er, at sovemedicin påvirker mikrosvingninger i noradrenalin i hjernen,
hvilket ellers er nødvendigt for en god nats søvn. I et bagvedliggende studie har
forskerne beny�et såkaldt fiberfotometri �l at studere noradrenalin i neuronerne
i hjernen hos mus. 

 Studiet peger på et behov for at udvikle sovemedicin, der i stedet stabiliserer
svingningerne i noradrenalin i hjernen, da de�e vil lede �l en bedre og mere
restora�v søvn.

Me�ormin er lovende �l behandling af slidgigt
Et review har iden�ficeret me�ormin som et poten�elt lovende lægemiddel �l
behandling af slidgigt. Reviewet gennemgår nyere undersøgelser, der kan spille en
rolle i at undertrykke inflamma�on, regulere autofagi, modvirke oxida�v stress og
reducere smerteniveauer ved at ak�vere AMP-ak�veret protein kinase. 

 Generelt er de �lgængelige data på området dog sparsomme, ligesom de fleste
undersøgelser er foretaget på mus. Flere undersøgelser af høj kvalitet er derfor
nødvendige. 

 Me�ormin har lang vej at gå, inden stoffet når ind i den kliniske behandling af
slidgigt, men det er værd at erkende, at det fak�sk er et lovende lægemiddel,
slu�er forskerne.

LÆGEMIDLER

Moderna sagsøger Pfizer og BioNTech over
COVID-vaccine
Biotekselskabet Moderna indgav i sidste uge et søgsmål mod Pfizer og dets tyske
samarbejdspartner Biontech ved domstolene i Massachuse�s, USA, og Düsseldorf
i Tyskland. 

 Søgsmålet er indgivet for at besky�e mRNA-teknologien, som firmaet pionerede
og investerede milliarder i at skabe og ikke mindst patenterede under COVID-19
pandemien.

 Pfizer har udtalt, at virksomheden var sikker på sin intellektuelle ejendomsret og
er villig �l at forsvare sig kra�igt mod anklagerne.

Rygestopmidlers interak�on med lægemidler

og en helt uforplig�gende snak
om muligheder.

Farmaceut (barselsvikar) �l
Afdeling for Klassifika�oner og
Inddata i Sundhedsdatastyrelsen

Ansøgningsfrist: 12. september

ARRANGEMENTER FRA
PHARMADANMARK

Flyrelateret hovedpine ? Er der en
sammenhæng?
8. september 16.30-17.30
Foredraget vil give en generel
introduk�on �l hovedpine
e�erfulgt af en uddybende
præsenta�on af flyrelateret
hovedpine. Vi kommer ind på den
danske forskning inden for
hovedpinen, som bl.a. har udført
verdens første eksperimentelle
studie om hovedpinens
mekanisme i simulerede flyveture i
et trykkammer. 

 Mødet er en kombina�on af fysisk
og virtuelt.

Online jobsøgningsworkshop
13. september 9.00-11.00

 På denne workshop giver vi dig
redskaber �l at kortlægge og sæ�e
ord på, hvad du er god �l
(kompetencer), og hvad der driver
dig (mo�va�on). Dét er nemlig
grundstenene i en god og effek�v
jobsøgningsproces og – på længere
sigt – karrieretrivsel.

Lønforhandling kan læres –
ONLINE
14. september 16.30-18.30
Oplægsholder er journalist Solveig
Schmidt, som i flere år har
arbejdet som forhandler. Hun vil
afdække forhandlingens mysterier
og giver dig konkrete og prak�ske
redskaber, som klæder dig på �l
selv at forberede og gennemføre
en lønforhandling.

https://minside.pharmadanmark.dk/default.aspx?func=course.info&cid=666
https://pharmacyeducation.fip.org/pharmacyeducation/article/view/1650/1390
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35798980/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2022.952560/full?utm_source=F-AAE&utm_medium=EMLF&utm_campaign=MRK_1932972_a0P58000000G0YmEAK_Pharma_20220830_arts_A&id_mc=316571791&utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=Article+Alerts+V4.1-Frontiers&utm_id=1932972
https://investors.modernatx.com/news/news-details/2022/Moderna-Sues-Pfizer-and-BioNTech-for-Infringing-Patents-Central-to-Modernas-Innovative-mRNA-Technology-Platform/default.aspx
https://ugeskriftet.dk/videnskab/rygnings-og-rygestopmidlers-interaktion-med-laegemidler
https://pharmadanmark.dk/da/farmaceut_sundhedsdatastyrelsen
https://media-partners.dk/pharma/
https://minside.pharmadanmark.dk/default.aspx?func=course.info&cid=665
https://minside.pharmadanmark.dk/default.aspx?func=course.info&cid=658
https://minside.pharmadanmark.dk/default.aspx?func=course.info&cid=667
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Pa�entens lægemiddelbehandling bør ikke stå i vejen for – eller give anledning �l
– væsentlig bekymring om rygestop. Dog skal man være opmærksom på, at nogle
lægemidlers omsætning kan påvirkes af rygning, og at dosisjustering i forbindelse
med ændring i rygestatus derfor kan være nødvendig. 

 De�e står at læse i en ny statusar�kel i Ugeskri� for Læger, som konkluderer, at
tobaksrygning kan påvirke plasmakoncentra�onen af lægemidler omsat via
enzymet CYP1A2 som fx clozapin og theophyllin. De�e betyder, at rygestop kan
medføre s�gende plasmakoncentra�on af disse lægemidler og dermed
bivirkninger, mens genoptagelse af rygning kan medføre nedsat effekt. Blandt
rygestopmidler har bupropion en række mere eller mindre klinisk betydende
interak�oner, især i forhold �l psykofarmaka. Øvrige rygestopmidler har ingen
klinisk betydende interak�oner.

Flere fordele ved højdosis influenzavaccine
Risikoen for hospitalsindlæggelse pga. influenza eller lungebetændelse er 64 pct.
mindre ved en højdosis influenzavaccine sammenlignet med en standarddosis
influenzavaccina�on. 

 Man kan også se en halvering i andelen af dødsfald af alle årsager ved
højdosisvaccinen sammenlignet med vaccine med standarddosis. 

 De�e kan man ifølge Medicinske Tidsskri�er læse i et nyt dansk feasibilitystudie
med 12.500 danske deltagere.

 Studiets primære endepunkt var at undersøge, om studie-designet var muligt at
gennemføre, og det sekundære endepunkt var at es�mere vaccineeffek�viteten.

Nye lægemidler giver ikke færre indlæggelser
Til trods for introduk�on af nye biologiske lægemidler mod inflammatoriske
tarmsygdomme (IBD) har andelen af pa�enter, der indlægges og opereres, ikke
ændret sig samlet set i de nordiske lande. 

 ”Udfordringen er, at vi ikke på forhånd ved, hvilke pa�enter der vil have gavn af
biologisk behandling. Vi bruger lægemidlerne o�ere og �dligere end før, men vi
ved reelt ikke, hvem der har gavn af dem,” udtaler sidsteforfa�er på ar�klen
Johan Burisch fra Hvidovre Hospital. 

 Den nordiske undersøgelse er en del af det såkaldte TRINordic-projekt, der har
inkluderet 42.894 personer med coli�s ulcerosa og 24.864 personer med Crohns
sygdom.

 Andelen af danske pa�enter, som blev indlagt inden for to år e�er diagnosen, steg
fra 20 �l 35 pct. ved coli�s ulcerosa og fra 27 �l 32 pct. ved Crohns sygdom. Dog
var indlæggelsesraterne markant højere ved begge sygdomme i Norge og Sverige.

Psykedelisk stof reducerer a�ængighed
Det psykedeliske stof psilocybin administreret i kombina�on med psykoterapi
giver et kra�igt fald i procentdelen af dage med stort drikkeri (binge drinking)
sammenlignet med antal dage med stort drikkeri ved indtag af an�histaminet
diphenhydramin eller psykoterapi alene. 

 De�e viser et dobbeltblindet, randomiseret klinisk forsøg med 93 deltagere med
alkoholmisbrug.

 Den procentvise fordeling af antal dage med stort drikkeri i den 32-ugers dobbelt-
blindede forsøgsperiode var hhv. 9,7 pct. for psilocybingruppen og 23,6 pct. for
diphenhydraminegruppen.

Prædik�ve biomarkører har frem�dig rolle
Frem�dens lægemiddelbehandling vil blive mere individuel og bero på prædik�ve
biomarkører, som kan hjælpe med at forudsige effekt og bivirkninger af
lægemidler ud fra forskellige farmakokine�ske og -dynamiske parametre. 

 Det beskriver tre farmaceuter i en statusar�kel i Ugeskri� for Læger. 
 To øvrige hovedbudskaber i statusar�klen er, at mange danskere behandles med

lægemidler, hvor der er udarbejdet farmakogene�sk(PGx)-baserede
doseringsanbefalinger, og at informa�on og retningslinjer for brug af såkaldt

Kandida�est 2022
30. september kl. 18.00-01.00

 Vi fejrer de�e års kandidater med
en sjov og festlig a�en, hvor du får
mulighed for at ses med gamle
studiekammerater. 

 Festen bliver i år a�oldt på det
velkendte Scandic Kødbyen, der
ligger centralt placeret i
København.

 

Pharmadanmarks store faglige
konference Life Science 2022
12. november 9.30-01.00
Faglig konference Life Science
2022.
Alle medlemmer i Pharmadanmark
kan deltage på kryds og tværs af
sek�onerne eller forskellige
interesseområder. Den faglige
konference afslu�es med middag
og fest.

Pharmadanmark – Apotek:
Mentalisering on demand
Mange har allerede planlagt deres
netværksmøder for 2022, og
derfor �lbyder Pharmadanmark en
on demand-materialepakke om
det højaktuelle emne
mentalisering. 

 Materialet indeholder optagede
oplæg samt reflek�onsspørgsmål,
som I kan bringe med �l jeres
fysiske netværksmøder.

MEDDELELSER FRA
PHARMADANMARK

https://www.medicinsktidsskrift.dk/behandlinger/hjertekar/3971-unikt-pilotstudie-viser-fordele-ved-hojdosis-influenza-vaccine.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apt.17145
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2795625
https://ugeskriftet.dk/videnskab/praediktive-biomarkorer-laegemiddelbrug
https://minside.pharmadanmark.dk/default.aspx?func=course.info&cid=666
https://pharmadanmark.dk/da/event-arrangement/life-science-konference-2022
https://pharmadanmark.dk/da/event-arrangement/life-science-konference-2022
https://minside.pharmadanmark.dk/default.aspx?func=course.info&cid=653
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compagnion diagnos�cs (udstyr �l ledsagende diagnos�cering) og PGx er delvis
fraværende i produktresuméer og på pro.medicin.dk.

Apoteksfokus på HPV-vaccina�on
Denne uge har 59 af landets apoteker ha� fokus på HPV-vaccina�on for at sæ�e
ekstra skub i vaccina�onerne.

 Selv om 8 ud 10 piger på 13-14 år er færdigvaccinerede mod HPV, og 9 ud af 10
har fået første s�k, er der nemlig flere steder i landet, hvor flere drenge og piger
med fordel kan blive HPV-vaccineret. 

 En række kommuner, især på Sjælland, ligger under landsgennemsni�et på
henholdsvis 81 pct. for 13-14-årige piger og 78 pct. for drenge i samme alder.

 Nogle af de 59 apoteker har i ugens løb ha� besøg af frivillige fra Kræ�ens
Bekæmpelse �l at besvare spørgsmål, og på alle apotekerne er der blevet uddelt
informa�onsmateriale.

Novo Nordisk har succes med fase-2 studie
Novo Nordisk annoncerede i sidste uge, at firmaet med succes har afslu�et et
fase-2 studie med lægemiddelkandidaten CagriSema (2.4 mg semaglu�d and 2.4
mg cagrilin�d) �l behandling af type-2 diabetes. CagriSema skal indgives ugentligt
og subkutant. Studiet viser, at overvæg�ge personer med type 2-diabetes
reducerede deres vægt med 15,6 pct. hvis de var i behandling med CagriSema,
mens de �lsvarende procentsatser for semaglu�d-behandlede pa�enter kun var
5,1 pct. og 8,1 pct., hvis pa�enten blev behandlet med hhv. semaglu�d eller
cagrilini�d alene. Ud over et betydeligt væg�ab gav CagriSema også en reduk�on
i lang�dsblodsukkeret (HbA1c) på knap et halvt procentpoint mere end både
semaglu�d og cagrilin�d alene. Desuden var CagriSema veltolereret af
pa�enterne.

LØN & ANSÆTTELSE

Apotek – Ændring af ferie ved fratrædelse fra
1. september
Som en del af overenskomstresultatet i 2021 blev man enige om at ophæve
sektorferie fra 1. september 2022. 

 Det betyder, at ferie ikke længere bliver overført �l et job på et andet apotek,
men at alle farmaceuter i stedet for overgår �l afregning af feriepenge �l
Feriekonto, når de fratræder deres s�lling, uanset om man bliver i sektoren eller
får nyt job uden for sektoren. Dermed gør man på samme måde som resten af
arbejdsmarkedet. Det var allerede sådan for alle, der ski�ede fra apotekssektoren
�l et job uden for sektoren, men nu er det ens for alle, uanset om man ski�er �l
andet apotek, �l det offentlige eller industrien.

 
De få medlemmer, som har job på to apoteker, skal være opmærksomme på, at
der på lønsedlen fremover fremgår et ferieregnskab pr. ansæ�elsessted i stedet
for et samlet ferieregnskab.

KORT NYT

Apoteksfarmaceutkongres med mange take-
home messages
Farmaceutuddannelser over hele verden bør have meget større fokus på at
kompetenceopbygge studerende inden for det digitale område, nærfarmaceuten
er det nye sort, frem�den ligger i at designe kundeoplevelser for de kunder, som
har det sværest, humor er verdens bedste stressven�l, netværk for udvikling af
apotekspraksis (NUAP) er kommet for at blive, og de fremmødte
apoteksfarmaceuter vil meget gerne ud og undervise om lægemidler på den

Pharma nr. 6 er udkommet
I Pharma nr. 6 bringer vi et stort
interview med Steffen Thirstrup,
som er ny Chief Medical Officer i
European Medicines Agency
(EMA). Han fortæller om den
nøglerolle, han skal spille i EMA's
bestræbelser på at være klar �l at
håndtere den næste store
sundhedskrise.

 Læs også om Pharmadanmarks
mange �lbud �l ledere – og dem
som har ambi�oner om at blive
det.

MEDDELELSER

Biofarmacisek�onen:
Energimedicin
6. September kl. 14.30-16.50 
Danmarks Farmaceu�ske Selskab,
Biofarmacisek�onen, inviterer �l
endnu et spændende
arrangement, der denne gang
omhandler energimedicin. 

 Tilmelding sker her.
Via linket kan du også finde mere
informa�on om arrangementet.

Companion diagnos�c,
farmakoterapi og personlig
medicin
22. september kl. 16.00-19.15 

 Dansk Selskab for Cyto- og
Histokemi inviterer �l et
spændende møde i det Lille
Auditorium på Herlev Hospital. 

 Emnet er Companion diagnos�c,
farmakoterapi og personlig
medicin. 
Program for mødet findes i Pharma
6.
Tilmelding sker her.

Farmaceuter uden Grænser (FuG)
søger frivillige �l samarbejde med
Kenya Pharmaceu�cal Associa�on

https://www.cancer.dk/nyheder/apoteker-svarer-paa-spoergsmaal-om-hpv-vaccination/
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/d65f6515-95a9-41ee-a478-ce89baf39959
https://pharmadanmark.dk/da/loen-og-ansaettelse
https://www.apoteksfarmaceutkongres.dk/
https://viewer.ipaper.io/pharmadanmark/pharma-nr-6-2022
https://viewer.ipaper.io/pharmadanmark/pharma-nr-6-2022/
https://farmaceutisk-selskab.dk/portfolio-item/energy-medicine-new-science-based-treatments/
https://farmaceutisk-selskab.dk/portfolio-item/energy-medicine-new-science-based-treatments/
https://dsch.dk/
https://viewer.ipaper.io/pharmadanmark/pharma-nr-6-2022/?page=32
https://dsch.dk/
http://fug-dk.dk/
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såkaldte Skole-Medicin-Temadag. 
De�e var bare et par af de mange take-home messages fra
apoteksfarmaceutkongressen, der blev a�oldt i Kolding sidste weekend med
deltagelse af 180 videnbegærlige apoteksfarmaceuter fra hele landet. 

 
I næste nummer af Pharma kan du læse en reportage fra kongressen.

Klinisk forskning under lup i Magasinet med.
Der kæmpes globalt om at �ltrække klinisk forskning – og med god grund for det
har stor betydning for pa�enter, sundhedsvæsen og samfund. Det sæ�er
Magasinet med. under lup i de�e nummer. 
Pharmadanmark var i øvrigt en aktørerne bag kåringen af Danmarks Bedste
Forsøg 2022. Du kan læse om de bedste kliniske forsøg og afprøvninger i Pharma.

Biohacking kan gøre dig rask
Techtopiapodcasten på ingeniøren.dk, der handler om teknologi og videnskab, er
e�erhånden seks år gammel – og værd at følge, hvis man interesserer sig for
teknologi og videnskab. 

 I denne uges Techtopia beskriver kronisk syge Me�e Dyhrberg, hvordan hun e�er
20 år med adskillige autoimmune sygdomme blev så træt af, at lægerne ikke
kunne gøre hende symptomfri, at hun tog sit helbred i egen hånd og begyndte at
notere egen adfærd og kost i et Excel-ark og sammenholdte informa�onen med
svarene på de blodprøver, hun hyppigt fik taget. 

 I dag er Me�e Dyhrberg rask, og direktør for helbredspla�ormen Mymee.

Stærk serie om hospitalsverdenen
Den nye medicinske komediedramaserie på HBO 'This is going to hurt', der
baserer sig på den kri�kerroste og prisbelønnede bog af samme navn, høster seks
store stjerner i en ny anmeldelse. 

 Serien er en sønderlemmende kri�k af det udsultede, bri�ske hospitalsvæsen,
men sam�digt også en bevægende kærlighedserklæring �l dets mishandlede
yngre læger, som kæmper for deres pa�enter under gyselige forhold. 

 Selv om serien handler om det bri�ske hospitalsvæsen, vil også danske
hospitalsansa�e, deres pårørende og pa�enter givetvis kunne genkende langt det
meste, står der at læse i anmeldelsen.

Kortlægning af medicingennemgangsprojekter
Dansk Selskab for Pa�entsikkerhed og Styrelsen for Pa�entsikkerhed har som led i
det na�onale pa�entsikkerhedsprogram 'Medicin uden skade' udarbejdet en
kortlægning over projekter og �ltag, der gør brug af medicingennemgang.
Formålet er at dele allerede afprøvede processer med andre, som vil arbejde med
medicingennemgang. Alle sundhedsvæsenets sektorer modtog i august 2021 et
spørgeskema om projekter, ini�a�ver og �ltag, der enten var nært forestående,
igangværende eller afslu�et inden for de sidste tre år, og hvor
medicingennemgang indgik. 

 Kortlægningen har nu resulteret i 47 projektbeskrivelser fra bl.a. primærsektoren,
akutmodtagelser og hospitalsafdelinger.

Har du lyst �l at bruge din viden på
en ny måde?

 Vil du deltage i FuG's Kenya-
projekt?

 FuG samarbejder med Kenyas
Pharmaceu�cal Associa�on, som
bl.a. udbyder e�er- og
videreuddannelse via online
events. Og du har mulighed for at
være med. 

 FuG har brug for frivillige med
viden og erfaring inden for
forskellige områder, hovedsageligt
med udgangspunkt i
apotekspraksis. Ved du noget om
ikke-smitsomme sygdomme,
kvalitetsstyring på apoteket,
pa�entrådgivning eller et andet
vig�gt emne, så hører vi gerne fra
dig. Du kan selv få indflydelse på
emnet, og vi hjælper dig med at
vinkle den, så den passer �l
kenyanske forhold. 

Som frivillig i Kenyagruppen skal
du medvirke �l at udvikle og
a�olde faglige online events for
kenyanske farmaceuter. Du skal
derfor kunne lide at formidle
emner, som ligger dig nært.

 Der stor fleksibilitet, og du kan
gøre det hjemme fra sofaen.

 Du forpligter dig ikke �l mere end
hvad du har lyst �l. Vi forventer, at
hvert event kræver en-to dages
arbejde �l iden�fika�on af emne,
dialog med kenyansk partner,
udarbejdelse af oplæg på ca. 45
minu�er samt a�oldelse af oplæg
foran ca. 200 �lhørere.

 Er du interesseret eller bare
nysgerrig? Skriv �l info@fug-dk.dk

Skriv �l redak�onen
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