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I n t e r n a t i o n a l t

Årsmødet for Nordisk Farmaceut Union (NFU) havde fokus på 
internationalt samarbejde og havde derfor inviteret FIP-
præsidenten Kamal Midha til Danmark. Han løftede sløret for 
FIP’s offensive strategiplan og kritiserede medicinalindustrien 
for at efterabe i stedet for at være innovative.

»I den senere tid har vi været vidner til et markant fald i 
antallet af New Molecular Entities (NME) – helt nye lægemiddel-
stoffer – hvorimod budgetterne for forskning og udvikling hos 
de fleste farmavirksomheder hævdes at være steget. Skyldes 
det, at der ikke laves discovery research eller den rigtige type 
research? Eller skyldes det, at debatten om Intellectual Property 
holder udviklingen nede? Måske laver vi ikke den ’passende 
research’, og måske er det derfor, at vi ikke er succesfulde mht. 
udvikling af nye NME’er,« sagde Kamal Midha i sin tale til 
repræsentanterne for de fem nordiske organisationer.

For meget ’D’ – for lidt ’R’

Han lagde ikke skjul på, at de fleste farmavirksomheder har 
investeret i – og fortsætter med at investere kraftigt i – ’D’ – 
development i stedet for ’R’ – research. Han pegede således på, 
at den første benzodiazepin var en nyhed, og det samme gjaldt 
for den første pril (ACE-inhibitor) og den første sartan (Angioten-
sin II receptor). De var nye opdagelser, som var gennembrud i 
sygdomsbehandlingen. 

»Men de efterfølgende benzodiazepiner, prils og sartans er 
efter min mening ‘me toos’. Der bliver således færre og længere 
imellem de ’sande’ farmakologiske gennembrud – hvorimod ’me 
too’ synes at stige. De er bare variationer over et tema – ikke en 
ny melodi,« fastslog han.

Kamal Midha fastslog, at farmaceuter og forskere – og de 
organisationer, der organiserer dem – konstant skal advokere 
for, at der investeres i rigtig innovativ research.

»Én tilgang er at stimulere såvel regeringers som offentlige-
private samarbejder for at finansiere høj risiko/høj gevinst 
research, som sigter mod virkelig at gøre en forskel.«

Strategisk plan

Kamal Midha redegjorde i sin tale også for FIP’s nye strategiske 
plan. Planen skal sikre øget indflydelse for FIP’s medlemmer, 
øget synlighed og øget gennemslagskraft for budskabet om 
værdien af farmaceuter og medicin.

»Hvor som helst og hvornår som helst beslutningstagere 
diskuterer et hvilket som helst aspekt af medicin på globalt 
plan, skal FIP være med ved bordet,« lød den ambitiøse 
udmelding fra FIP-præsidenten.

Han understregede, at FIP skal repræsentere såvel farmaceu-
ter på apotek og hospital, som farmaceutiske forskere – 
lægemiddelakademikere. FIP skal følge lægemidlet fra molekyle 
til udlevering til patienten.

FIP har 120 medlemsorganisationer – bl.a. Pharmadanmark – 
og repræsenterer dermed næsten to millioner farmaceuter over 
hele verden. n

Læs Pharmas dækning af FIP Kongressen i Basel i Schweiz 
side 22.

FIP-præsident tog bladet 
fra munden i Danmark
Pharmadanmark var vært for årsmødet for de nordiske farmaceutforeninger, og blandt 

gæstetalerne var Kamal Midha, præsident for FIP – den farmaceutiske verdensorganisa-

tion. Han var i sit indlæg kritisk over for, om farmaindustrien udvikler den rigtige medicin.
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 AF CHrISTIAn K. THOrSTED

FInsK sTrEJKE – svEnsK lIBEralIsErInG

Svenske farmaceuter kæmper indædt for at få tydelige 

fi ngeraftryk på den forestående liberalisering af apotekssekto-

ren, og de fi nske farmaceuter glæder sig over en succesfuld 

apoteksstrejke. Det fremgik på mødet i Nordisk Farmaceut 

Union (NFU), som blev holdt i Danmark i august måned.

De svenske farmaceuter ser frem til liberaliseringen og 

ønsker sig brændende fri nedsættelsesret, således at alle 

farmaceuter kan åbne et apotek. Den svenske farmaceutfor-

ening udfører derfor et massivt lobbyarbejde over for bl.a. politikerne. Foreningen har også 

etableret et selskab, som skal hjælpe farmaceuter i gang som selvstændige.

De svenske farmaceuter har været særdeles utilfredse med statsmonopolet Apoteket AB, fordi det efter deres mening 

begrænsede farmaceuternes ansættelsesmuligheder.

Den svenske farmaceutforening understreger, at den høje faglige kvalitet i Apoteket AB skal videreføres i et liberaliseret system.

Krævende strejke

De fi nske farmaceuter sikrede sig efter tre ugers strejke meget markante lønstigninger.

Farmaceutforeningen i Finland er tilfreds med forløbet og resultatet, men understregede også, at strejken var krævende for både 

medlemmer og forening. Foreningen måtte således bruge ressourcer på ’moralsk oprustning’ af medlemmerne, lige som strejken 

naturligvis også var dyr. Men interessen for strejken var enorm i fi nske medier.

Forholdet mellem Farmaceutforening og Apotekerforening er på frysepunktet efter strejken.

NFU er en paraplyorganisation for foreninger, der organiserer farmaceuter i de fem nordiske lande: Sveriges Farmacevtforbund, 

Norges Farmaceutiske Forening, Suomen Farmasialiitto, Lyfjafræ_ingafélags Íslands og Pharmadanmark.

Den svenske farmaceut forening 

har udgivet denne pjece om at 

starte eget apotek – det bliver 

måske en mulighed, når det 

svenske apoteksmonopol 

liberaliseres.

Her byder formanden for Pharmadanmark, Steffen Bager, velkommen til FIP-præsident Kamal Midha.
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