
 

 

Dansk selskab for farmakoepidemiologi  

Referat af generalforsamling 16/11-2017 

 

Agenda: 

1: Valg af dirigent og stemmetællere 

2: Formandens beretning 

3: Rapporter fra udvalg og råd 

4: Kassereren fremlægger regnskab 

5: Indkomne forslag 

6: Valg af bestyrelse og suppleanter 

7: Valg af revisor og suppleant 

8: Eventuelt 

 

Ad 1: 

Anders Rething Borglykke blev valgt som dirigent og som stemmetællere blev valgt Lotte 

Husemoen og Thomas Bo Jensen. 

 

Ad 2: 

Formandens beretning 
Bestyrelsen har i det sidste år omfattet mig selv, Anton Pottegård (SDU, 

formand), Morten Schmidt (KEA, næstformand), Sigrún Schmidt (KEA, 
sekretær), Anders Borglykke (Novo Nordisk, kasserer), Daniel Henriksen (OUH, 
webansvarlig), Maja Hellfritzsch (SDU), Michael Busch-Sørensen (ApEHR), Deidre 

Cronin-Fenton (KEA, suppleant) og Thomas Bo Jensen (Bispebjerg, suppleant). 
Aktivitetsniveauet i bestyrelsen har generelt været højt med ca. 1 månedligt 

møde, alle online foruden ét fysisk møde efter forårsmødet. Året har dog båret 
præg af at 3 af 9 bestyrelsesmedlemmer (Morten, Sigrún og Daniel) er løbet ind i 
diverse uddannelsesforløb som, særligt i sidste halvdel af året, har gjort det 

svært at deltage i bestyrelsesmøderne, hvorved aktivitetsniveauet (eller rettere 
ambitionsniveauet) i det sidste halve år har været lidt lavere end ved årets start.  

Vi har offentliggjort vores holdningspapir omkring samarbejde mellem 
lægemiddelindustrien og academia som vi har udarbejdet i samarbejde med 

lægemiddelindustriforeningen (Lif). Holdningspapiret opfordrer i korte træk til at 
følge de retningsanvisende dokumenter på området (GVP, GPP og ENCePP), og 
betoner særligt vigtigheden i at udarbejde en kontrakt der sikrer publikationsret 

og at man sikrer en gensidig forståelse for hinandens arbejdsforhold og -
rammer. Holdningspapiret er offentliggjort på vores hjemmeside DSFE.dk. 

I år fik vi arrangeret to møder: Et forårsmøde og det netop overståede 
efterårsmøde. Forårsmødets tema var netop samarbejde mellem industrien og 
academia, i forlængelse af offentliggørelsen af vores holdningspapir, med indlæg 

fra både Lif og prof. Vera Ehrenstein. Eftermiddagen her blev brugt på inviterede 
foredrag fra større navne inden for dansk farmakoepidemiologi.  

Foreningen har igen i år været med på ICPE i form af mig selv og Maja 
Hellfritzsch fra bestyrelsen. Traditionen tro har vi været ganske aktive på 
Twitter, både for at formidle en del af ICPE til DSFE-medlemmer der ikke kunne 

deltage selv og for at fremhæve danske bidrag på konferencen. Desuden har vi 
optaget og offentliggjort korte videopræsentationer med danske bidrag som er 

gjort tilgængelig på vores hjemmeside. 
Noget andet der har fyldt meget i år er det pågående arbejde med en række 
lovgivnings ændringer i forhold til dataadgang. Det er noget vi i bestyrelsen har 

fulgt tæt, med en arbejdsgruppe der løbende monitorerer de nye tiltag. 
DSFE er for nogle måneder siden blevet optaget som medlem af 

Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). Dette har bestyrelsen valgt at gøre af flere 
årsager. For det første signalerer dette medlemskab en seriøsitet omkring DSFE, 



 

 

som fint afspejler det stigende medlemstal og det stigende aktivitetsniveau. For 
det andet vil vi kunne trække på LVS hvis der er brug for at vi som foreningen 

forsøger at rejse en sag, hvilket desværre meget vel kan vise sig at blive 
relevant i kontekst af de nævnte lovgivningsændringer på dataområdet.  
Der er masser af projekter og ideer at tage fat på i det kommende og jeg glæder 

mig til arbejdet som en del af den nye bestyrelse. 
- Anton Pottegård (Formand) 
 

Ad 3: 

Intet at fremlægge 

 

Ad 4:  

Årets regnskab blev fremlagt og godkendt uden kommentarer. Foreningen har en sund 

økonomi og året sluttede med et overskud på 7470 DKK. 

 

Ad 5:  

Ingen 

 

Ad 6: 

Der var følgende opstillet til valget (med 4 ledige faste pladser for en 2-årig periode og 1 

ledig suppleant-plads for en 1-årig periode): 

Anton Pottegård (SDU) – valgt som bestyrelsesmedlem 

Lina Steinrud Mørch (Novo Nordisk) – valgt som bestyrelsesmedlem 

Anne Broe (SDU) – valgt som bestyrelsesmedlem 

Kasper Adelborg (KEA) – valgt som bestyrelsesmedlem 

Kristina Laugesen (KEA) – valgt som suppleant 

  

Dermed skal vi i bestyrelsen sige farvel til Sigrún Schmidt, Daniel Henriksen og Anders 

Borglykke, som alle har valgt ikke at genopstille. 

Desuden trækker Morten Schmidt sig før tid, og hans plads vil blive overtaget af Thomas 

Bo Jensen (som pt er 1. suppleant).  

  

Slutteligt var følgende bestyrelsesmedlemmer ikke på valg: 

Maja Hellfritzsch 

Michael Busch-Sørensen  

Deirdre Cronin-Fenton (2. suppleant) 

 

Maja Hellfritzsch – på valg i 2018 

Michael Busch-Sørensen – på valg i 2018 

Thomas Bo Jensen – på valg i 2018 

Deirdre Cronin-Fenton (1. suppleant) – på valg i 2018 

Kristina Laugesen (2. suppleant) – på valg i 2018 

Anton Pottegård (SDU) – på valg i 2019 

Lina Steinrud Mørch (Novo Nordisk) – på valg i 2019 

Anne Broe (SDU) – på valg i 2019 

Kasper Adelborg (KEA) – på valg i 2019 

 

Ad 7: 

Revisor Kjeld Christensen blev genvalgt. 

 

Ad 8: 

Intet 

 

 


