Referat, felles skandinavisk møte for klinisk
farmakologiske foreninger torsdag 12. november 2009

Deltakere: Jörn Schneede (Svensk förening för klinisk farmakologi), Jens P. Kampmann og
Stig Waldorff (Dansk selskab for klinisk farmakologi), Thor Hilberg (Spesialitetskomiteen for
KF i Norge), Jan Schjøtt, Vigdis Vindenes, Per Wiik Johansen, Elena Kvan og Arne Helland
(Norsk forening for klinisk farmakologi)
Forfall: Georg Sager (NFKF), Øyvind Melien (Spesialitetskomiteen i Norge)
Møteleder: V. Vindenes
Referent: A. Helland
Sted: Radisson SAS Gardermoen Hotell

1.

Velkommen ved Vigdis Vindenes. Kort orientering om klinisk farmakologi i Norge.
Presentasjon av deltakerne på møtet.

2.

Saker fra Sverige v/ J. Schneede:
•

Stagnasjon i antall spesialister i Sverige. Det har vært vansker med rekruttering til
faget. Årsaker: Teoretisk fag, vanskelig å vise effekt av KFs arbeid på målbare
kliniske parametre, ”spesialitet uten organ”, forskriver ikke legemidler selv, kliniske
utprøvninger av nye legemidler gjøres av andre.

•

Hvordan overkomme paradokset å være generalist og samtidig spesialist?
o Noen må holde oversikten
o Nettverksbygging – kliniske farmakologer må sørge for å alliere seg med
organspesialister
o Tverrfaglighet og synlighet – delta i utforming av legemiddelpolitikk,
undervisning, utarbeidelse av terapianbefalinger, legemiddelkomitéarbeid etc.

• Forslag til samarbeidsområder mellom de skandinaviske landene:
o Felles databank med forelesninger til bruk i forbindelse med intern og ekstern
undervisning (for eksempel spesialistutdanning og studentundervisning).

 Det kommer forslag om at et slikt samarbeid kan bygge på en
nettløsning som kan redigeres av flere brukere (wiki-løsning).
o Samarbeid mellom RELIS / LISA / legemiddelinformationssentre
 Dette prosjektet er allerede i gang. Det jobbes med å lage en felles
database for legemiddelrelaterte spørsmål/svar.
o Hospitering på tvers av landegrensene
o Fellesprosjekter for metodeutvikling av analyser. Samarbeid/nettverk for
”sjeldne” analyser.
 Det foreslås å oppdatere nettsidene hos de respektive foreningene med
linker til analyserepertoiret hos de andre klinisk farmakologiske
avdelingene i Skandinavia
3.

Saker fra Danmark v/ J. P. Kampmann og S. Waldorff:
• Utdanningskrav og rekrutteringsroblemer
o Tidligere har det vært problematisk å rekruttere nye leger til klinisk
farmakologi. Dette har nå bedret seg.
o Enkelte av utdanningskandidatene går inn i klinisk farmakologi kun for å ta en
Ph.D – deretter forsvinner de
• WorldPharma 2010 i København
o Dansk selskab for klinisk farmakologi ønsker å arrangere satellittsymposia om
legemiddelkomitéer og valg av legemiddel i forbindelse med
verdenskongressen.
o De ønsker å opprette en felles skandinavisk gruppe som kan jobbe med å
arrangere disse symposiene. Det avtales at de norske og svenske foreningene
tar opp dette med sine miljøer.
• Nordisk kurs i klinisk farmakologi, eventuelt sommerskole?
o Diskusjon. Flere mener at sommerskole ikke vil bli noen suksess fordi få
ønsker å bruke tid på fag i ferien.
• Nye, meget dyre legemidler: Hva gjør vi?
o Diskusjon. Legemiddelkomitéarbeid, deltakelse i undervisning og opplysning
som en motvekt til farmaindustrien (tiltak a la ”Kloka listan”) kan være viktige
tiltak.

4.

Saker fra Norge v/ T. Hilberg og V. Vindenes:
• Spesialitetsutdanningen
o Orientering vedrørende kommende endringer av den norske
spesialistutdanningen i klinisk farmakologi, bl.a. med økt krav til obligatoriske
kurs.
o Diskusjon angående muligheter for felles skandinaviske kurs. Man blir enige
om at det er mest realistisk og praktisk at hvert land arrangerer sine egne kurs,
men at det kan åpnes for deltakere også fra de andre skandinaviske landene.
o Det foreslås også at man kan utveksle gode foredragsholdere over
landegrensene for således å øke kvaliteten på kursutdanningen.

o Kravene til spesialistutdanningen varierer fra land til land. Det er også
forskjellig myndighet som godkjenner nye spesialister: Spesialitetskomiteene
underlagt Legeforeningen i Norge, og de offentlige helsemyndighetene i
Sverige og Danmark. I Sverige finnes det ikke noe spesifikt kurskrav.
Kurskravene i Danmark og Norge er noenlunde sammenlignbare.
o Foreningene i de enkelte land vil skaffe seg oversikt over de andre lands
kursportefølje, og undersøke mulighetene for å godkjenne kurs som er tatt i et
annet skandinavisk land.
• Skandinavisk møte: En årlig foreteelse?
o Det er enighet om at det bør være årlige møter mellom de klinisk
farmakologiske foreninger i Sverige, Danmark og Norge, fortrinnsvis om
høsten. Etter hvert kan det bli aktuelt å inkludere Finland og Island i
samarbeidet, men det avventes med dette for å se hvordan et slikt samarbeid vil
fungere. Språklig er det fordeler med å være kun de skandinaviske landene,
spesielt når det gjelder felles utdanningskurs.
o Møtene bør arrangeres vekselvis i Norge, Sverige og Danmark. De bør legges
til steder som er lette å nå fra alle de skandinaviske land.
o Det foreslås at neste møte skal arrangeres i Sverige høsten 2010. Jörn tar med
forslaget til styret i SFKF for godkjenning.
o Man tar sikte på 2-3 deltakere fra hvert land, imidlertid er det ingenting i veien
for at arrangørlandet kan stille med noen flere deltakere.
Arne Helland 17.11.09

