Referat fra 1. Årsmøde i DanPedMed
3. marts 2017
Det var fredag den 3. marts 2017 at sejlene for alvor blev sat for DanPedMed ved det nationale forskningsnetværks
første årsmøde. Rammerne var fine for sådan en søsætning, da regionernes hus ligger smukt placeret i Københavns
havn.
Foran en bred gruppe af interessenter fra de pædiatriske samt kliniske farmakologiske miljøer samt gæster fra
Lægemiddelstyrelsen, Lægemiddelindustriforeningen, repræsentanter fra forskningsmiljøerne, NEXT samt
Videnskabsetisk Komité blev DanPedMed præsenteret sammen med de involverede personer i styregruppen.
Styregruppen består af Kristian Teglkamp (formand, RegionH), Lene Hartmann (RegionSjælland), Pernille Mathiesen (formand DPS), Helle Holst
(klinisk farmakolog BBH), Tine Brink Henriksen (neonatolog Skejby), Karsten Nysom (pædiater, leder af Fase 1-2-enheden RH), René Mathiasen
(pædiater RH), Marie Louise Nilsson (koordinator, projektsygeplejerske RH).

Det blev tydeliggjort, at DanPedMed ønsker fokus på alle områder af forskning, hvilket udover lægemiddelforskning også
betyder forskning i medicinsk udstyr samt investigatorinitieret forskning.
Ambitionen er, at alle børneafdelinger i Danmark er repræsenteret i netværket med minimum én forskningsengageret
nøgleperson. Denne organisation skal sikre, at feasibility-henvendelser udefra bliver håndteret hurtigt og korrekt på den
givne afdeling med alle relevante pædiatriske subspecialekompetencer involveret. Det betyder, at DanPedMed-netværket
hurtigt kan hjælpe med at vurdere og melde tilbage, hvorvidt et projekt er realistisk i Danmark eller i den konkrete
patientgruppe.
Her fremgik det af årsmødet, at det kunne være særdeles fordelagtigt, hvis de enkelte afdelinger laver en liste over de lokale
kompetencer, muligheder og generel erfaring i pdf-version. Denne kan ligge tilgængelig på DanPedMeds hjemmeside.
Vi skal som netværk have opmærksomhed på, at mens andre specialer arbejder i søjler, arbejder vi ”på tværs”, dvs vi i
pædiatrien dækker mange subspecialer, og industrien skal gerne fortsat have nemt ved at finde os.
I løbet af dagen blev der benyttet en interaktiv tjeneste, hvor spørgsmål og afstemninger kunne skabe et rum for dialog som
en form for paneldebat. Yderligere er alle de slides, som blev præsenteret ved årsmødet, gjort tilgængelig via hjemmesiden:
http://www.clinicaltrialsdenmark.com/what-do-we-offer/disease-specific-networks
Et af de spørgsmål, der fik flest stemmer, omhandlede
deltagelse og aktivering af projektsygeplejersker i
DanPedMed-regi. Det blev tydeliggjort, at denne
faggruppe ofte er kernen i dag-til-dag aktiviteterne i
forbindelse med klinisk forskning og dermed har så
megen indsigt, at det kan være med til at styrke
rammerne for dansk pædiatriske forskning.
I figuren ses den samlede top 5 over spørgsmål stillet
fra salen. De kommer sammen med de resterende
input til at indgå som et redskab, når styregruppen skal
udvikle DanPedMed.
Et lignende setup forventes at blive benyttet ved næste årsmøde, der vil blive afholdt fredag d. 2.marts 2018.
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