
Norsk Farmaceutisk Selskap 
 

Styrets beretning for 2005 
 
 
1. Norsk Farmaceutisk Selskap  
Foreningens formål er å fremme utviklingen innen norsk farmasi så vel vitenskapelig som 
praktisk, samt å fremme samholdet mellom den farmasøytiske etats samtlige medlemmer. 
Selskapets adresse er Slemdalsveien 1, 0369 Oslo. Postadresse er Postboks 5070 
Majorstuen, 0301 Oslo. Registrert i Brønnøysundregistrene som Forening/lag/innretning 
med organisasjonsnummer 984 589 344. 
 
2. Medlemmer 
31.12.2005 hadde foreningen 552 individuelle medlemmer og 18 bedriftsmedlemmer. 
Tilsvarende tall for 2004 var 465 individuelle medlemmer og 20 bedriftsmedlemmer. Som 
individuelle medlemmer er bare ført opp de som har betalt kontingent for 2005. 
 
3. Styret 
Etter generalforsamlingen 2005 har styret hatt følgende sammensetning: 
President:  Ragnar Salmén 
Visepresident: Britt Wolden  

      Styremedlemmer: Mette Krogh 
Anne Matthiasen 
Wenche Strømhaug 

   Ole Gunnar Sætre 
      Varamedlemmer: Anne Marie Horn 

Jørgen Huse 
Marit Midtsem 

   Line Ruud 
   
    
 
Det ble avholdt 9 styremøter i 2005. Varamedlemmene har deltatt på møtene. 
Videre har president og daglig leder hatt et kontaktmøte med Etikkrådet, Norges 
Farmaceutiske Forening og Norges Apotekerforening.  
 
4. Medlemsmøter, arrangementer 
Generalforsamlingen 31.03.2005 
Kontingenten for 2006 ble stående uendret og ble fastsatt til kr 300 for vanlige 
medlemmer, kr 150 for studenter og pensjonister og kr 1500 for bedriftsmedlemmer. 
 
Etter generalforsamlingen var det faglig program ved Professor Jo Klaveness, 
Farmasøytisk Institutt:  
Innovasjon i ditt daglige arbeid – hvor er du? 

 
Farmasidagene 27.- 29. oktober 2005. 
Farmasidagene ble avholdt i Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Samarbeidspartner 
vedrørende arrangementet var Norwegian Promotion Group AS (NPG).  
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Hovedtema var Sykdom på reise. Antall deltagere fredag var 477 (402 i 2004) og lørdag 
304 (287 i 2004). I tillegg deltok henholdsvis 164 (89) og 116 (75) studenter gratis uten 
lunsj. På fredag ettermiddag ble det arrangert en felles ”Pølsefest” for deltagere og 
utstillere. Det ble heller ikke i år arrangert noen festmiddag i tilknytning til 
Farmasidagene. 
Torsdag 27. oktober ble det arrangert et satelittsymposium med tema Kvinnehelse. Antall 
deltagere var 222 (191 i 2004). Etter satelittsymposiet gikk de som ville over til café 
Tekehtopa som et felles samlingssted. 
 
Farmasidagenes hovedtema ble utover høsten uhyggelig aktuelt i og med at trusselen om 
en influensapandemi var på hele befolkningens lepper i ukene før Farmasidagene. At vi i 
tillegg var svært heldige med at nyvalgt statsminister Jens Stoltenberg her holdt sitt første 
offisielle foredrag etter valget, ga det hele en ekstra snert. Med Jens A. Riisnæs som siste 
foredragsholder lørdagen var det få som forlot salen før reisen var over. Et proppfullt 
auditorium under satellittsymposiet ga høylytt uttrykk for at også denne dagen var svært 
vellykket. 
 
Det ble arrangert seksjoner i: 
Apotekfarmasi, seksjonsledere Grethe Eide, Tonje Krogstad og Kari Svane Mellbye 
Forskning og utvikling, seksjonsleder Mette Krogh  
Industrifarmasi, seksjonsleder Jan-Anders Istad 
Sykehusfarmasi, seksjonsleder Lene Lilleås 
Farmasihistorie, seksjonsleder Hege Ekeli 
Posterseksjon, seksjonsleder Wenche Strømhaug 
 
Det var stor påmelding av frie foredrag og postere slik at alle seksjonene hadde smekkfullt 
program. 
I tillegg ble det avholdt en ekstra seksjon – Internasjonalt arbeid – som ble ledet av Martin 
Bjerke og som ble etterfulgt av stiftelsen av Farmasøyter uten grenser, Norge. 

 
Programkomitéen for hovedprogrammet besto av følgende personer: 
Jørgen Huse (leder)  Norsk Farmaceutisk Selskap 
Martin Bjerke  Norges Farmaceutiske Forening 
Anne Elisabeth Smedstad  Norges Apotekerforening  
Agnes Gombos  Norske Sykehusfarmasøyters Forening 
Else-Lydia Toverud  Farmasøytisk Institutt 
Per Olav Kormeset  Legemiddelindustriforeningen 
Jan-Anders Istad  Foreningen for Industrifarmasøyter i Norge 
Johan Holst  Norsk Farmaceutisk Selskap 
Andreas Skulberg 
Karl Arne Wærnhus (sekretær) Norsk Farmaceutisk Selskap 
 
Programkomitéen for satelittsymposiet besto av følgende personer: 
Anne Marie Horn (leder) 
Kjersti Bakken 
Mette Krogh 
Hedvig Nordeng 
 
Det var 55 (55) utstillere. 
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Julemøte 
Julemøtet fant sted tirsdag 29. november hos GE Healthcare og var tradisjonen tro et felles 
arrangement med Oslo krets av Norges Farmaceutiske Forening.   
Faglig program var foredrag av administrerende direktør Åse Aulie Michelet: Fra 
Nycomed til GE Healthcare 

 
Leder av Norsk Farmaceutisk Selskaps stipendfond, Berit Smedstad Paulsen, delte ut 26 
stipend på til sammen 330.000 kr.  
 

 
 

5. Representasjon  
 
International Pharmaceutical Federation (FIP) 
Ragnar Salmén og Karl Arne Wærnhus representerte NFS ved FIPmøte og -kongress i 
Cairo 3. – 8. september 2005 

 
Norsk Farmasihistorisk Museum 
Berit Smestad Paulsen representerte NFS i  Norsk Farmasihistorisk Museums Venners 
styre og Wenche Strømhaug representerte NFS i Norsk Farmasihistorisk Museums styre 
frem til disse to styrene ble slått sammen 10. mai 2005. Etter sammenslåingen har Berit 
Smedstad Paulsen vært styremedlem med Wenche Strømhaug som sitt varamedlem. 

 
Cygnus forlag AS, styret 
Christian Lie Berg representerte Selskapet i styret til Cygnus Forlag AS. 
 
Nasjonalt råd for profesjonsutdanning i farmasi 
NFS har i 2005 blitt observatør i rådet og Karl Arne Wærnhus har representert NFS på 
vårmøtet i Bergen og høstmøtet i Oslo. 
 
Norges Farmaceutiske Forening 
Ragnar Salmèn representerte NFS på representantskapsmøtet i NFF høsten 2005. 
 
Norske Sykehusfarmasøyters Forening 
Wenche Strømhaug representerte NFS på årsmøtet i NSF i Stavanger våren 2005. 
 
Annet 
NFS har engasjert seg i behandlingen av legemiddelmeldingen, yrkestitler for farmasøyter 
og fremtidig revidering av apotekloven. 
 
Britt Wolden hilste de nyutdannede farmasøytiske kandidatene ved Universitetet i Tromsø 
våren 2005 mens Ragnar Salmén gjorde det samme ved Farmasøytisk institutt, 
Universitetet i Oslo høsten 2005. 
 
6. Økonomi 
Regnskapet viser et overskudd på kr 50.488,- for 2005. Tilsvarende tall for 2004 var 
kr 82.303. Det er i 2005 avsatt kr. 90.000,- til stipendiefondet til bruk for en fremtidig 
stipendiatstilling. 
Farmasidagene 2005 ga et overskudd på kr 946.806,-. Tilsvarende tall for 2004 var 
kr. 985.849,-. 
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Det regnskapsmessige overskuddet tilføres egenkapitalen. Styret har vedtatt at kr. 10.000 
av disse pengene skal kunne brukes som støtte til apotekhistorieprosjektet Apotekeren, 
apoteket og apotekvesenet i Norge 1955 – 2005. 
Årsregnskapet er utarbeidet på basis av fortsatt drift. 

 
7. Det Giftige Kors 
Kjell-Erik Andersen ble tildelt Det Giftige Kors på Farmasidagene 2005 

 
 
8. Stipendiefondene 
Inge Kjønniksen ble på Generalforsamlingen 2005 gjenvalgt til styret for Stipendiefondet 
til fremme av norsk farmasøytisk vitenskap for en periode på fem år.  

      Stipendiestyrets øvrige medlemmer er:  
Berit Smestad Paulsen (til 2006) 
Christian Lie Berg (til 2007) 
Anne Elise Eggen (til 2008) 
Ane Gedde-Dahl (til 2009) 
 
Mette Krogh er stipendstyrets sekretær 
 
Regnskapet for NFS sitt stipendiefond viser et overskudd på kr. 2.144,00. 
Regnskapet for Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendiefond viser et overskudd på kr. 
4.296,00.  
 
9. Revisjon av NFS sine lover 
 
Organisasjonsutvalget, bestående av Jørgen Huse (leder), Anne Marie Horn, Jannicke 
Krogh, Håvard Røkke, Margrethe Sunde og Britt Wolden har fremmet forslag til revisjon 
av lovene som vil bli behandlet på generalforsamlingen i 2006. 

  
10. Andre aktuelle saker 
 
Råd for norsk farmasi 
Råd for norsk Farmasi startet opp sin virksomhet i 2004. Rådet hadde følgende 
medlemmer i 2005: 

 
 Jo Klaveness (leder) 
 Margrethe Sunde (nestleder) 
 Martin Bjerke 

Rolf Hermansen 
Anne Marie Horn 
Vigdis Frost Lied 
Berit Smestad Paulsen 
Pål Rydstrøm 
Daglig leder i Norsk Farmaceutisk Selskap er sekretær for rådet. 

 
Det ble avholdt 2 rådsmøter i 2005. Rådet har arbeidet med spørsmål rundt 
legemiddelmeldingen, markedsføring av farmasøyter (”Farmasøytisk Rikssynser”), 
yrkestitler for farmasøyter og revidering av apotekloven. I tillegg er rådet initiativtaker til 
og ansvarlig for Farmasispinnet. 
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Etikkrådet 
Leder for Etikkrådet er Inger Wabø. Se egen årsrapport 

 
Nettsider. 
Selskapets nettsider www.nfs.no er vedlikeholdt og ajourført. 
 
Elektronisk kommunikasjon 
I løpet av 2005 har 376 av NFS sine medlemmer sagt ja til å bruke e-post som foretrukket 
kommunikasjonsmiddel for skriftlig materiale. Dette sparer NFS for portoutgifter samtidig 
som kontakten med medlemmene blir bedre. Det viser seg at arbeidet med å vedlikeholde 
e-postadressene er mer ressurskrevende enn forutsatt. 
 
Informasjon fra NFS 
NFS har i 2005 sendt ut en ”medlemsmail” til samtlige medlemmer som har opplyst om 
sin e-post-adresse. Medlemsmailen har i 2005 kommet ut 11 ganger og gjort NFS mer 
synlig da noe av innholdet også videreformidles til en egen spalte i NFT. 
 
Nettverksbygging 
NFS har i 2005 bidratt aktivt til kontakt mellom farmasøyter på tvers av de farmasøytiske 
arbeidsplassene. Sekretariatet har hatt ansvar for organisering av Farmasispinnet, et fast 
treffsted på café Tekehtopa for farmasøyter siste torsdag i måneden fra kl. 17.00. Videre 
har NFS vært fødselshjelper for Farmasøyter uten grenser, Norge (FUG, Norge). NFS har 
i 2005 inngått avtale både med IDA (Interessegruppen for Diabetesinteresserte i Apotek) 
og FUG, Norge om å utføre sekretariatstjenester for disse foreningene.  

 
11. Ansatte 
Karl Arne Wærnhus er ansatt som daglig leder i 60% stilling.  Tone Bjerke er sekretær, i 
40% stilling.  
 
12. Helse, miljø og sikkerhet 
Selskapets drift forurenser ikke det ytre miljø. Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende 
uten behov for å gjennomføre særskilte tiltak. 
 
13. Likestilling 
Det er en utmerket kjønnsfordeling blant de to fast ansatte. I styret er 1/3 menn og 2/3 
kvinner, og blant de fire varamedlemmene er 3/4 kvinner og 1/4 menn. 
 
Dette gjenspeiler kjønnsfordelingen blant farmasøyter og foranlediger ingen særskilte 
likestillingstiltak. 

  
Oslo 8. februar 2006         

 
Ragnar Salmén            Britt Wolden        Wenche Strømhaug   
President                     visepresident               styremedlem 
 

 
Ole Gunnar Sætre       Mette Krogh              Anne Matthiasen              Karl Arne Wærnhus 
styremedlem               styremedlem               styremedlem                     daglig leder 

http://www.nfs.no/
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