
Klinisk Farmakologi 

 

Klinisk Farmakologi er et tværgående speciale, der har til formål at fremme den rationale anven-

delse af lægemidler. Arbejdet indenfor specialet foregår i samarbejde med klinisk arbejdende læ-

ger i både primær- og sekundærsektoren, men også med de lægemiddelregulerende myndighe-

der, lægemiddelindustrien og forskningssektoren. Adgangsgivende kvalifikationer til hoveduddan-

nelsen bør således kunne erhverves indenfor alle disse områder, uden at der ønskes en priorite-

ring indenfor områderne. 

 

Faglig profil – klinisk farmakologi 

 

Foruden obligatorisk turnus og introduktionsstilling bidrager følgende til at kvalificere ansøgeren til 

uddannelsesstilling: 

1. Klinisk ansættelse uanset speciale.  

• Praktisk erfaring med patientdiagnostik og – behandling er kvalificerende i forhold til an-

vendelse af lægemidler og dermed implementering af den klinisk farmakologiske eksperti-

se. 

 

2. Ansættelse i Lægemiddelstyrelse eller anden lægemiddelregulerende myndighed i Danmark 

eller andet europæisk land med tilknytning til EMEA (European Medicines Agency). 

• En ansættelse i en regulatorisk lægemiddelmyndighed kvalificerer på grund af indsigt i de 

rammer hvorunder al lægemiddelanvendelse er underlagt. 

 

3. Ansættelse i Lægemiddelindustrien i Danmark eller udlandet, dog fortrinsvis på afdelinger der er 

involveret i lægemiddeludvikling og afprøvning. 

• Ansættelse i lægemiddelindustrien kvalificerer på grund af indsigt og viden vedrørende af-

prøvning af lægemidler og de regulatoriske rammer for disse. 

4. Forskningsansættelse. Udover at forskningsområdet ligger indenfor specialets rammer, vil der 

blive lagt vægt på, at ansøgeren har erhvervet indsigt i forskningsmetodologi. 

• Forskningsansættelser kvalificerer på grund af erhvervet indsigt i forskningsmetodologi 

 

Udover ovenstående kriterier vil  

1. Prægraduat forskningsaktivitet indenfor speciale-relevant emne 

2. Lægemiddelkomitearbejde under klinisk ansættelse 

bidrage til at kvalificere ansøgeren til uddannelsesstillingen. 



 

Ansættelsessamtalen 

Alle ansøgere indkaldes til samtale. Samtalen danner det endelige grundlag for indstilling til ansæt-

telse. Herudover har samtalen til formål, at give en grundigere introduktion til specialet og dermed 

sikre den bedst mulige afstemning af forventninger både hos ansøger og ansættelsesudvalg. 

 

Samtalen vil foregå som en traditionel ansættelsessamtale.  

 

Samtalerne foregår centralt i landet med deltagelse af det landsdækkende ansættelsesudvalg 
samt repræsentanter for de tre videreuddannelsessekretariater.  

 

 

 


