
Program
Farmakonom Dagen 2020

3. maj 2020

09:00 - 10:00 Ankomst og registrering
Kaffe/te - morgenmad
Udstillingsområdet vil være åbent.

10:00 - 10:10 Velkomst.
v/formand Christina Durinck, Farmakonomforeningen

10:10 - 11:00 Fremtidens sundhedsvæsen - hvor passer farmakonomer ind?
Debatten består af et panel (følger), som sættes i gang med et skarpt oplæg af sundhedsekspert Jakob Kjellberg.

11:00 - 11:30 Kaffe og udstillingsområde er åbent

11:30 - 12:30 Session 1: Farmakonom på apotek og i industri
To farmakonomer fra henholdsvis apotek og industri giver os faglig læring og indblik i de konkrete opgaver, der fylder.
v/ Farmakonom Annette Hjemsted, Pharmacovigilance specialist
v/ Farmakonom Maria Wiberg-Hansen, Amagerbro Apotek

11:30 - 12:30 Session 2: Det sammenhængende sundhedsvæsen
Hvad kan vi bruge hinanden til?…..

11:30 - 12:30 Session 3: Demens og Alzheimers
En kort gennemgang af de to sygdomme og behandlingsmuligheder nu og i fremtiden.

11:30 - 12:30 Session 4: Gå gladere hjem fra arbejde, end da du kom

12:30 - 13:30 Stående frokost i udstillerområdet
Faglige posters fra FIP (2017-2019) vurderes af deltagerne, og en vinder findes

13:30 - 14:30 Session 1: Farmakonomer i kommune og på sygehus
To farmakonomer fra henholdsvis kommune og sygehus giver os faglig læring og indblik i de konkrete opgaver, der fylder.

13:30 - 14:30 Session 2: Internationale farmakonomer
Her skal du høre om at arbejde som farmakonom i Grønland og om, hvad farmakonomer har af muligheder i udlandet.
v/ Farmakonom Lesley Honoré
v/ Læge Susanne Hass, ”Masanga-projektet”

13:30 - 14:30 Session 3: Sidste nyt om lægemidler og behandlingsformer
Hvad er i pipelinen?

13:30 - 14:30 Session 4: Bliv klogere på polyfarmaci
Hvad er polyfarmaci for en størrelse, og hvad er der af tiltag for at gøre noget ved problemstillingen?

14:30 - 15:00 Kaffe og kage. Udstillingsområde er åbent
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15:00 - 15:55 Hjernen, og hvordan denne fungerer
Oplæg v/hjerneforsker, læge, forfatter, entertainer og radiovært Peter Lund Madsen.

15:55 - 16:00 Uddeling af posterpris - Farvel og tak for i dag
v/formand Christina Durinck, Farmakonomforeningen
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