
Norsk Farmaceutisk SelskaP

Styrets beretring for 2008

1. Norsk Farmaceutisk SelskaP
F;#G; rot*er er i pivirke utviklingen inngl nors\.armasi, samt i fremme

samholdlet mellom den farmasoytiske etats samtlige medlemmer.

Selskapets adresse er Slemdalsveien l, 0369 Oslo. Postadresse er Postboks 5C70

Nlujor*t r"r\ 0301 Oslo. Registrert i Bronnoysundregistrene som Foreningllaglinnretning

med organisasjonsnummer 984 589 344.

2. Medlemmer
31.12.2008 hadde foreningen 584 individuelle medlemmer og 17 ststtemedlemmer'

Tilsvarende tall for 20oT iar 566 individuelle medlemmer og 18 ststtemedlemmer. Som

medlemmer er bare fort opp de som har betalt kontingent for 2008. Itillegg til disse, har

iO prrrono meldt r"g i#f nouemberldesember 2008 og betalt kontingent som gielder for

2009.

3. Styret
Etter generalforsamlingen 2008 har styret hatt folgende sammeilsetning:

Ragnar Salm6n
Britt Wolden

Styremedlemmer: Johan Holst
Wenche Stromhaug
Ole Gunnar Satre
KarenMarie [Jlshagen

Varamedlemmer: Jan Anders Istad
Dag Rasmussen Jordbru
Karianne Johansen
Marit Midtsem

Det ble avholdt 8 styremoter i 2008. Varamedlemmene har deltatt pi motene'

4. Medlemsmoter' arrangementer
Generalforsamlingen 2. 04. 2008
Kr.ttrg"rt"r f"t ZOOq tt. stiende uendret og ble faysqt-t]l kr 300 for vanlige

medlerimer, kr 150 for studenter og pensjonister og la 1500 for bedriftsmedlemmer'

Etter generalforsamlingen var d* faglig program vedl\darit Lambrechts, administrerende

direktsr i Alliance Boots Norge: "Danser med stsvlef'

Lr**b.ia *.0 flo*t S"trtup for Farmakologi og Toksikologi arrangerte NFS et mste

om legemiddelinformasjon pl itikshospitalet. Ivfistet var svart vellykket med over 150

Leder:
Nestleder:

deltakere.



F**t"dtg.* Ute auttotAt i Oslo Kongressenter, Folkets Hus' Samarbeidspartner

vedrsrende utstillingene i Folkets Hus var Norwegian Promotion Group AS (NPG)' NFS

tok seg av registrering av deltakerne og formidlet hotellrom'
Tema for alle tre dallne 

"rr 
XV terrnJogi. Antall deltaqere fredag var 522 (511 i 2007)

og lordag 30? (286 IZAO1.I tillegg dehlk 53 (130) st'deryer uten lunsj' Studenter pir

;g*g;t[ene slapp gratis inn mens owige ttiOg*9tlgtlt. en deltageravgift pi kr'

ZO6,-.-pa fredag etteniiddag ble det arrangert en felles "Pslsefest" for deltagere og

utstillere.
iorsdag 30. oktober ble det arrangert sateltittsymposium..-{ntall pimeldte deltagere var

iqq eig iZ}A7),dvs. fullt hus. Etter satellittsympo{9t gikk de det passet for (ca 20

stykked over til cafe Tekehtopa der Farmasispinnet ble arrangert'

De tilbakemeldinger styret har mottatt tyder pS at grgerymmet for Farmasidagene ble tatt

vel imot av norske farmasoyter. Farmasidagene blir for hvert 6r et stadig viktigere

mstested for norske i"g"*idd*tinteresserte. I og med at noen av de gamle moteplassene

for norske farmasoyteihar forsvunnet med ny apoteklov, er det stadig viktigere med slike

moteplasser der alle er velkomne.

Det ble arrangert seksjoner i:
epotet- og rirnn nnriint*asi, seksjonsledere Anne Gerd Granfls ogKari SvaneMellbye

rorskning, og utvikling seksjonsleder Hege s. c_hristensen

Industri og regelverlq seksjonsleder Jan Anders Istad

Sykehusfarmasi, seksj onsleder Laila Irene Bruun

Farmasihistorie, seksjonsleder Gunvor Solheim
Internasj onal seksj on, seksjonsleder Martin Bj erke
Posterseksjo4 seksjonsleder Wenche Stromhaug

Programkomiteen for hovedprogrammet besto av folgende personer:

KarLnne Johansen (leder) Norsk Farmaceutisk Selskap

Laila Irene Bruun Norske Sykehusfarmassyters Forening

Johan Holst Norsk Farmaceutisk Selskap
Norsk Farmaceutisk SelskaP
Legemi ddel industriforeningen

Tore Reinholdt APoteldoreningen
Kristin svanqvist Norges Farmaceutiske Forening

Karl Arne Warnhus (sekretar) Norsk Farmaceutisk Selskap

Programkomiteen for satellittsymposigt besto av folgende personer:

Rafnar Salm6n 6eder) Norsk Farmaceutisk Selskap

Marit Andrew AllianceaPotek

Jan Anders Istad
Per Olav Kormeset

Olav Flaten
Dag Rasmussen Jordbru

GlaxosmithKline AS
Norsk Farmaceutisk SelskaP

Det var 60 (54 i}}}l)utstillere og nesten all utstillingsplass var solgt'

Styret snsker 6 endre Farmasidagene fra fl arrangeres torsdag, fredp og lorda.g til onsdag'

toi*Oug og fredag. Under fonrtdning au at apotekkiedene gflr inn for dette, vil deue kunne

giennomfores fra og med 2011.
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Julemste/l.Brfosmste
I likhet med 6ret fsr ble "julemotet- flyttet fra desember til januar. "Julemstet 20A7" ble

arrangert i januar 2008 i Apotekerforeningens lokaler. I tillegg til utdeling av Stipendene
for 2Aal orienterte avdelingsdirektsr i Helsedirelctoratet, Marit Endresen, de 69 fremmstte
om Helsedirekloratets rolle innenfor legemiddelomridet med fokus pf,
legemiddelbruksprosjeltene.

5. Representasjon

International Pharmaqeutical Federation (FIP)
Ragnar Salm6n og Karl Arne Wernhus representerte NFS ved FIPmote og -kongress i
Basel, Sveits 29. august. - 4. september 2008

Norsk Farmasihistorisk Museum
Berit Smedstad Paulsen representerte NFS i Museets styre med Wenche Stromhaug som
vararepresentant.

Felleskatalogens 50 8rs jubileum
Karl Arne Wernhus representerte NFS ved Felleskatalogens 50 6rs jubileum 2.04.2008.

Cygnus forlag AS
Wenche Stromhaug representerte NFS i styret til Cygnus Forlag AS og Karl Arne
Warnhus representerte NFS pi generalforsamlingen i Cygnus Forlag AS 14.05.2008

Nasjonalt rid for profesjonsutdanning i farmasi
Karl Arne Warnhus representerteNFs pi motet i Bergen 6. *7. november 2008.

Norske Sykehusfarmassyters forening (NSF)
Karl Arne Warnhus representerteNFs piNSF sitt Srsmote i Asker 6. -7. mars 2008

Studieavslutning
Leder i NFS sitt stipendstyre, Anne Elise Eggen hilste de nyutdannede farmasoytiske
kandidatene ved Farmasoytisk Institutt, Universitetet i Tromss fredag 20. juni 2008.
Karl Arne Wernhus hilste de nyutdannede farmasaytiske kandidatene ved Farmasoytisk
institutt, Universitetet i Oslo, fredag 20. juni 2008..

Norges Farmaceutiske Forening 150 6r
Ragnar Salmdn og Karl Arne Wernhus representerte NFS ved jubileumsaffangementet til
NFF 2. november 2008.

6. Okonomi
Regnskapet viser et overskudd p&l<r 321.428,- for 2008. Tilsvarende tall for 2Q07 vat
l$ 331.247,-. Det er i 2008 avsatt kr. 100.000,- til stipendiefondet til bruk for en fremtidig
stipendiatstilling.
Farmasidagene 2008 ga et overskudd p& Vr 1.479.172-. Tilsvarende tall for 2A07 var
k.1.345.424,-.
Selskapet har i 2008 i tillegg til sekretariatstjeneste bidratt til FUG ved fl bekoste
kontorrekvisit4 utgifter til styremoter, regnskapsforing m.m..
Det regnskapsmessige overskuddet tilfsres egenkapitalen.
Arsregnskapet er utarbeidet pi basis av fortsatt drift.



7. Det Giftige Kors

Anne Marie Horn ble tildelt Det Gftige Kors p6 Farmasidagene 2008.

8. Stipendfondene

Anne Elise Eggen ble pi styremotet 27.022008 gienoppnevnt til styret for Stipendfondet

til fremme avnorsk farmasoytisk vitenskap for en periode p6 fem &r.
Stipendstyrets owige medlemmer er:
Ane Gedde-Dahl (til 2009)
Inge Kjonniksen (til 2010)
Solveig Kristensen (til 2011)
Christian Lie Berg (til z0l2)

Anne Elise Eggen er valgt tit leder av stipendstyret.
Johan Holst er stipendstyrets sekreter

Regnskapet for NFS sitt stipendfond visen et overskudd pi kr. 8.917,00
neln*apet for Apoteker nrling Fagerhaugs Stipendfond viser et overskudd pi

kr .8.619,-
Stipendfondet har i 2008 frtt tildelt midler til utdeling fra Apoteker Mortel Nyegaard og

trustru Katrine Nyegaards legat, Apoteker Erling Fagerhaugs legat, Apotek l, Vitusapotek

og Pfizer, til sammin kr. 185.000,-Norsk Farmaceutisk Selskap har bidratt me-{ kr
16O.OOO,- og man har ogsi utdelt kr. ZO.OOO,- som er opptjenterenter i Stipendfondet. I

Z00S har en person frasagl seg kr. 10.000,- som var bevilget fra Nyegards legat, og disse
pengene Ute uttyst samtnin med owige stipend i 2008. Fra og med 2008 skal_ogs& midler

hu ltliunreapotekenes minnefond etter Stein William Tidemann'Andersen (kr. 60.000,-)

inn i StipenOfondets regnskap. Til sammen 28 farmasoyterrhg filtt bevilget penger fra

Stipendfondet.
NFS haf i 2008 avsatt kr. 100.000,- til en fremtidig stipendiatstilling.

9. Andre nktuelle saker

Etikkfedet
Et internt utvalg som ble oppr€ftet 22.11.20A6 for I vurdere fremtidig organisering av
Etikkr&det, la fram sin innstilling 6.05.2008. Utvalget anbefalte at Etikkr6det viderefsres
med omtrent samm€ oppgaver og myndighet som fsr. Man anbefalte at Etikkrfldet
forankres i NFS som bide oppnevner medlemmene og er ansvarlig for den skonomiske
driften av ridet.
Man har forelopig ikke lyktes med & opprette et nytt Etikkred'

Nettsider.
Selskapets nettsider er vedlikeholdt. Antatl besskende pi hjemmesiden v&r ligger pi 20-

40 bessk pr. dag.
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Elektronisk ko mmunikasj oJt
pr. 3 l. 12.08 har 50t@t200?) av NFS sine medlemmer sagt ja til 6 bruke e-post som

foretrukftet kommunikasjonsmidiel for skriftlig materiale. Dette sparerNFS for

;;;rgift.t samtidig sorm kontakten med medlemmene blir bedre. Det skaper en del

LtttruuiUrid at medlJmmer itke melder fra ved endringer av e-post-adresse'

Infbrmasjon fraNFS
NFS har i 2008 ,"ndt rrt en "medlemsmail" til samtlige medlemmer som har opplyst om

sin e-post-adresse. Medlemsmailen har i 2008 kommet ut 11 gang91 S-giott NFS mer

synlig da noe av innholdet ogsi videreformidles til en egen spalte i NFT'

Nettverksbygging
NFS har i 200g bidratt aktivt til kontakt mellom farmasoyter pi tvers av de farmasoytiske

arbeidsplassene. Sekretariatet har hatt ansvar for organisering av Fa1ma9lsqlryt' et fast

treffstei pfl cafe Tekehtopa for farmasoyter siste torsdag i m8neden fra kl. 17.00' Videre

har NFS utfsrt sekr*ariaistjenester for Farmassyter uten grenser, Norge (FUG, Norge),

Interessegruppen Diabetes i Apotek (DA), Norsk Farmasihistorisk Selskap, Foreningen

av Industriansatte Farmasoytei i Norge €f$ ogNorske Sykehusfarmasoyters Forening

(NSF)

Profilering
St'trt ttur i 200g arbeidet med sporsmil rundt profilering.av Norsk Farmaceutisk Selskap.

net er onskelig med en enklere grafisk profil som lettere kan tilpasses dataalderen (dagens

profil tar for sior plass nfrr den sindes elektronisk). Det er videre onskelig i styre

fargebruken pi Selskapets materiell.
Styiet snskei at man fortrutt skal ha Hygeia som kjennetegn for Selskapet, men i trf,d med
.,uuntig rettslaivning snsker man at navnet pi Selskapet skal vare Norsk Farmasoytisk

Selslip. Hvis genJraffiorsamlingen slutter seg til de,tte, vil arbeidet med ny logo starte.

10. FIF.II som ny seksjon i NfS

Det er inng&tt avtale mellom FIFN og NFS at man skal arbeide for at FIFN blir en egen

seksjon i WfS. Det fremmes egen sak om dette til generalforsamlingen 2009.

1,1. Ansatte

Karl Arne Warnhus har i 2008 vart ansatt som daglig leder i 60% stilling. Han fratridte

stillingen ved flrsskiftet, men vil i en overgangsperiode arbeide en dag i uka inntil ny

dagtfleder er pi plass. Ronnaug Larsen er ansatt som ny daglig leder i l9-0Y" stilling.

H.in vit tiltre sfi[ingen i lapet av vfiren 2009. Tone Bjerke er sekreter i 4}yo stilling.



12. Helse, milio og sikkerhet

Selskapets drift forurenser ikke det ytre miljo.
uten behov for & giennomfgre sarskilte tiltak.

13. Forskning og utvikling

Selskapet har ingen FoU aktivitet.

Arbeidsmiljret anses som tilfredsstillende

14. Likestilling

Det var i 2008 en utmerket kjonnsfurdeling blant de to fast ansatte. Den blir dirligere i

lopet av 2O0g.I styret er Sff/olvinner og fiemdeles ogsfl 507o meff! og blant de fire

varamedlemmene er det to *rrinner og to menn.

Dette foranlediger ingen serskilte likestillingstiltak.

Oslo 25. februar 2009
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Britt Wolden Karen Marie LJlshagen
stvremedlem
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Karl Arne Warnhus

daglig leder

styremedlem


