
Formandens beretning 

Jeg aflægger beretning på vegne af bestyrelsen som i det forgangne år foruden mig selv 

som formand har bestået af Lina Mørch (næstformand), Anne Broe (kasserer), Maja 

Hellfritzsch Poulsen (arrangementer), Thomas Bo Jensen (web), Michael Busch-Sørensen, 

Kasper Adelborg, Kristina Laugesen (sekretær; suppleant) og Deirdre Cronin Fenton 

(suppleant). 

 

Om et øjeblik har vi valg, her vil vi sige farvel til Maja Hellfritzsch Poulsen, Michael 

Busch-Sørensen, Thomas Bo Jensen som på hver deres måde har leveret et kæmpe stort 

bidrag til DSFE over de sidste år – et stort tak til dem. 

 

Selskabet er i fortsat vækst både målt på antallet af aktiviteter og antallet af medlemmer, 

hvor vi er vokset fra 127 medlemmer ved sidste års årsmøde til 154 i dag.  

 

Jeg vil kort løbe igennem nogle af de aktiviteter vi har haft i år. 

 

Den 20. marts afholdt DSFE et basis-kursus i farmakoepidemiologi på Syddansk 

Universitet i Odense. Kurset var fuldt booket med 28 deltagere fra hele landet og varede 

en hel dag hvor diverse basis-begreber og studiedesigns blev gennemgået. Der har 

efterfølgende været stor interesse for lignende tiltag og gerne et opfølgende kursus, 

hvilket er en af de ting vi i en kommende bestyrelse skal vurdere om vi skal prioritere. 

 

Den 24. maj afholdt DSFE et ’gå-hjem-møde’ om de nye GDPR-regler og deres 

indflydelse på muligheden for at bedrive registerforskning i Danmark. Mødet var yderst 

velbesøgt med ca. 40 fysisk fremmødte og derudover ca. 50 online-deltagere, med oplæg 

fra både Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik. Optagelsen af dagen kan stadig ses 

på DSFE.dk. Det er planen at gentage arrangementet i det kommende år, med fokus på 

”hvor står vi nu”, når reglerne i videre udstrækning er blevet implementeret i de 

forskellige organisationer. 

 

I løbet af året har der været visse diskussioner i pressen om forskellige fund gjort i 

farmakoepidemiologiske analyser. På den baggrund tog DSFE initiativ til en debat-dag i 

samarbejde med Lægemiddelstyrelsen hvor vi på tværs af forskellige interessenter fik 

diskuteret hvad der bør gøres af overvejelser når/hvis forskningsresultater skal formidles 

via pressen. Mødet blev optaget og kan ses i sin helhed på DSFEs hjemmeside. 

Ambitionen er at DSFE og LMST over de næste par måneder vil forfatte et 

holdningspapir, tilsvarende dem vi tidligere har udgivet på andre områder, der beskriver 

’best practice’ ift. forskningsformidling inden for farmakoepidemiologien.  

 

Et sidste større initiativ der skal nævnes, er DSFEs nye ”hot topic”-webinars. Disse 

webinars er beskrevet i detaljer på vores hjemmeside, men går helt kort ud på at en dansk 

forsker gennemgår et af sine studier samt et tilhørende metodologisk emne den sidste 



fredag i måneden i løbet af ca. 45 minutter. Tanken er at give et mere ’hands on’ indblik i 

de overvejelser der ligger bag ved studiet. Vi har pt. afholdt 2 af disse webinars 

(optagelserne kan ses på DSFE.dk), og vi håber at det er noget der vil blive brugt.   

 

Foruden disse større aktiviteter er der gennemført en række mindre tiltag.  

- Selskabets historie er blevet beskrevet på hjemmesiden og tidligere nyhedsbreve er 

også gjort tilgængelige. 

- Ifm. ICPE lavede vi en oversigt over danske bidrag, som erstatning for tidligere års 

twitter-dækning og videooptagelser.  

- Vi har meldt ind med en workshop til Dansk Farmakologisk Selskabs årsmøde hvor 

vi fremover regner med at deltage mere aktivt.  

 

I år er første år hvor vi kun har holdt ét møde i eget regi, hvor vi tidligere har holdt både 

et forårs- og et efterårsmøde. Dette er gjort for at give overskud til andre aktiviteter og 

fordi vi må anerkende at vi ligger i konkurrence med andre selskaber og møder, og at vi 

således hellere vil fokusere på at lave et møde som man ikke tør på glip af. Vi håber at vi 

med dette års årsmøde med fokus på drug utilization research har fået lavet et sådant 

møde. 

 

Bag kulisserne er der sket en stor, nogen ville måske endda sige skelsættende begivenhed, 

eftersom vi har måttet sige farvel til selskabets sekretær Henrik Horneberg. Henrik har 

været en helt uundværlig sekretær for DSFE i hele selskabets levetid, dvs. siden 1994. 

Efter 24 år er stafetten dog leveret videre og den er blevet overtaget af medicinstuderende 

Tenna Termansen som fremover vil fungere som selskabets sekretær.  

 

Afslutningsvis vil jeg kort kommentere på det kommende år – og dette som formand og 

ikke på vegne af bestyrelsen. Selskabets vedtægter kræver at man efter 6 år forlader 

bestyrelsen, dvs. jeg forlader bestyrelsen ved næste årsmøde. Der er sket meget med 

selskabet i de 3½ år jeg har været formand og vi er, efter min bedste overbevisning, et 

bedre sted nu end vi var tidligere. Ikke desto mindre er jeg meget bevidst over det 

skrøbelige i at jeg sidder som formand indtil jeg forlader bestyrelsen helt, dvs. at 

overlevering til ny formand bliver begrænset. Jeg vil derfor gøre hvad jeg kan dette sidste 

år for at konsolidere selskabet og dets aktiviteter. Konkret har jeg to ambitioner for det 

kommende år: (i) Vi skal runde 200 medlemmer og (ii) vi skal have lavet en konkret 

drejebog eller et årshjul for årets aktiviteter, og disse skal prioriteres ift hvad man ønsker 

at fortsætte med fremover. På denne baggrund håber jeg at kunne sikre at den 

opblomstring der har været i DSFE også varer ved i årene fremover – alt andet kan vi 

ikke, i et registerland som Danmark, være tjent med. 

 


