
Norsk Farmaceutisk Selskap 
 

Styrets beretning for 2007 
 
 
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 
31.12.2007 hadde foreningen 566 individuelle medlemmer og 18 bedriftsmedlemmer. 
Tilsvarende tall for 2006 var 553 individuelle medlemmer og 18 bedriftsmedlemmer. Som 
medlemmer er bare ført opp de som har betalt kontingent for 2007. 
 
3. Styret 
Etter generalforsamlingen 2007 har styret hatt følgende sammensetning: 
Leder:  Ragnar Salmén 
Nestleder:  Britt Wolden  

      Styremedlemmer: Johan Holst 
Wenche Strømhaug 

   Ole Gunnar Sætre 
   Karen Marie Ulshagen 

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

       
 
Det ble avholdt 8 styremøter i 2007. Varamedlemmene har deltatt på møtene. 
 
4. Medlemsmøter, arrangementer 
Generalforsamlingen 28.03.2007 
Kontingenten for 2008 ble stående uendret og ble fastsatt til kr 300 for vanlige 
medlemmer, kr 150 for studenter og pensjonister og kr 1500 for bedriftsmedlemmer. 
 
Det fremlagte forslag til nye lover ble enstemmig vedtatt. Da det samme forslaget også ble 
vedtatt på generalforsamlingen i 2006, betyr dette at det vedtatte forslaget nå er NFS sine 
gjeldende lover.  
 
Etter generalforsamlingen var det faglig program ved Inger Lise Eriksen, styreleder i 
Apotekforeningen og EuroPharm Forum: 
EuroPharm Forum – hva er dette og hvorfor engasjerer det meg! 
og Espen Molden, Farmasøytisk Institutt UiO: 
Norsk masterstudium i klinisk farmasi – ny kompetanse for bedre helse! 
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Farmasidagene 25.- 27. oktober 2007. 
Farmasidagene ble avholdt i Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Samarbeidspartner 
vedrørende utstillingene i Folkets Hus var Norwegian Promotion Group AS (NPG). NFS 
tok seg av registrering av deltakerne og formidlet hotellrom. 
Hovedtema var Grenseløs farmasi. Antall deltagere fredag var 511 (530 i 2006) og 
lørdag 286 (315 i 2006). I tillegg deltok 130 (150) studenter uten lunsj. Studenter på 
avgangskullene slapp gratis inn mens øvrige studenter betalte en deltageravgift på kr. 
200,-. På fredag ettermiddag ble det arrangert en felles ”Pølsefest” for deltagere og 
utstillere.  
Torsdag 25. oktober ble det arrangert satellittsymposium med tema Kroppen vår. Antall 
påmeldte deltagere var 239 (237 i 2006), dvs. fullt hus. Etter satellittsymposiet gikk de 
som ville over til café Tekehtopa der Farmasispinnet ble arrangert. 
 
De tilbakemeldinger styret har mottatt tyder på at programmet for Farmasidagene ble tatt 
vel imot av norske farmasøyter. Farmasidagene blir for hvert år et stadig viktigere 
møtested for norske legemiddelinteresserte. I og med at noen av de gamle møteplassene 
for norske farmasøyter har forsvunnet med ny apoteklov, er det stadig viktigere med slike 
møteplasser der alle er velkomne. 

 
Det ble arrangert seksjoner i: 
Apotek- og samfunnsfarmasi, seksjonsledere Grethe Eide og Kari Svane Mellbye 
Forskning og utvikling, seksjonsleder Hege S. Christensen 
Industri og regelverk, seksjonsleder Anita Jusnes 
Sykehusfarmasi, seksjonsleder Laila Irene Bruun 
Farmasihistorie, seksjonsleder Gunvor Solheim 
Internasjonal seksjon, seksjonsleder Martin Bjerke 
Posterseksjon, seksjonsleder Wenche Strømhaug 

 
Programkomiteen for hovedprogrammet besto av følgende personer: 
Karen Marie Ulshagen (leder) Norsk Farmaceutisk Selskap 
Laila Irene Bruun  Norske Sykehusfarmasøyters Forening 
Siv Karin Førde  Farmasøyter uten grenser, Norge 
Jan Anders Istad  Foreningen av industrifarmasøyter i Norge 
Per Olav Kormeset  Legemiddelindustriforeningen 

      Anne Markestad  Norges Farmaceutiske Forening 
      Marit Midtsem  Norsk Farmaceutisk Selskap 

Tore Reinholdt  Apotekforeningen  
Pål Rydstrøm  Norsk Farmaceutisk Selskap 
Karl Arne Wærnhus (sekretær) Norsk Farmaceutisk Selskap 
 
Programkomiteen for satellittsymposiet besto av følgende personer: 
Johan Holst (leder)  Nasjonalt folkehelseinstitutt 
Anne Marie Horn  Institutt for apotekforskning AS (Apoforsk) 
Åste Flatmark  Vitusapotek AS 
Ole Kristian Øydvin  Apotek 1 Triaden 

 
Det var 54 (61 i 2006) utstillere og all utstillingsplass var solgt. 

 

 2



Julemøte 
Julemøtet (2006) ble utsatt og ble for første gang arrangert som et ”nyårsmøte” i januar 
2007 med Apotekforeningens som vertskap. Oppslutningen var svært god, og styret 
besluttet at man inntil videre vil arrangere ”julemøtet” i januar påfølgende år. 

 
5. Representasjon  
 
International Pharmaceutical Federation (FIP) 
Ragnar Salmén representerte NFS ved FIPmøte og -kongress i Beijing, Kina 1. – 6. 
september 2007 

 
Norsk Farmasihistorisk Museum 
Berit Smedstad Paulsen representerte NFS i Museets styre med Wenche Strømhaug som 
vararepresentant. 
 
Cygnus forlag AS, styret 
Wenche Strømhaug representerte NFS i styret til Cygnus Forlag AS.  
 
Nasjonalt råd for profesjonsutdanning i farmasi 
Karl Arne Wærnhus representerte NFS på møtet i Oslo 8. – 9. november 2007. 
 
Revidering av apotekloven 
Karl Arne Wærnhus har deltatt som NFS sin representant i Legemiddelverkets 
referansegruppe. Marit Midtsem og Ragnar Salmén fra styret har deltatt i forberedelsen til 
disse møtene. 
 
Norske Sykehusfarmasøyters forening (NSF)  
Karl Arne Wærnhus representerte NFS på NSF sitt årsmøte i Molde 15. – 16. mars 2007 

 
Studieavslutning 
Britt Wolden hilste de nyutdannede farmasøytiske kandidatene ved Farmasøytisk Institutt, 
Universitetet i Tromsø, våren 2007 
Ragnar Salmén hilste de nyutdannede farmasøytiske kandidatene ved Farmasøytisk 
institutt, Universitetet i Oslo, høsten 2007. 
 
Farmasøytisk Institutt Oslo 75 år 
Ragnar Salmén og Karl Arne Wærnhus representerte NFS ved Farmasøytisk Institutts 50 
års jubileum 8. juni 2007. NFS bidro også økonomisk til arrangementet. 
 
Farmasøytisk Etterutdanning 40 år 
Karl Arne Wærnhus representerte NFS ved jubileumsarrangementet for Farmasøytisk 
Etterutdanning 7. juni 2007. 
 
6. Økonomi 
Regnskapet viser et overskudd på kr 331.247,- for 2007. Tilsvarende tall for 2006 var 
kr 283.226,-. Det er i 2007 avsatt kr. 100.000,- til stipendiefondet til bruk for en fremtidig 
stipendiatstilling. 
Farmasidagene 2007 ga et overskudd på kr 1.345.424-. Tilsvarende tall for 2006 var 
kr. 1.261.834,-.  
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Selskapet har i 2007 i tillegg til sekretariatstjeneste bidratt til FUG ved å bekoste 
kontorrekvisita, utgifter til styremøter, regnskapsføring m.m.. 
Det regnskapsmessige overskuddet tilføres egenkapitalen. 
Styret er innstilt på, ved behov, å bruke av egenkapitalen ved oppretting av nye seksjoner. 
Årsregnskapet er utarbeidet på basis av fortsatt drift. 

 
7. Det Giftige Kors 
Ragna Kure og Vibeke Lem Nordahl ble tildelt Det Giftige Kors på Farmasidagene 2007. 
 
8. Stipendfondene 
Christian Lie Berg ble på Generalforsamlingen 2007 gjenvalgt til styret for Stipendfondet 
til fremme av norsk farmasøytisk vitenskap for en periode på fem år.  

      Stipendstyrets øvrige medlemmer er:  
Anne Elise Eggen (til 2008) 
Ane Gedde-Dahl (til 2009) 
Inge Kjønniksen (til 2010) 
Solveig Kristensen (til 2011) 
 
Anne Elise Eggen er valgt til leder av stipendstyret. 
Johan Holst er stipendstyrets sekretær  
 
Regnskapet for NFS sitt stipendfond viser et overskudd på kr. 18.783,- 
Regnskapet for Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond viser et overskudd på   
kr. 13.139,- .  
Stipendfondet har i 2007 fått tildelt midler til utdeling fra Actavis Norway, Apoteker 
Morten Nyegaard og hustru Katrine Nyegaards legat, Apotek 1, Vitusapotek og Pfizer, til 
sammen kr. 210.000,-. Norsk Farmaceutisk Selskap har bidratt med kr. 90.000,- og 
32.500, - er penger som tidligere stipendmottagere har frasagt seg. I tillegg til dette 
fordeler Stipendstyret også midler fra Allianceapotekens minnefond etter Stein William 
Tidemann-Andersen. Til sammen 24 farmasøyter har fått bevilget penger fra 
Stipendfondet, i tillegg har 3 farmasøyter fått penger fra Tidemann-Andersens minnefond. 
NFS har i 2007 bevilget kr. 100.000,- til en fremtidig stipendiatstilling.  

 
9. Andre aktuelle saker 
 
Råd for norsk farmasi 
Som anført i årsrapporten for 2006 har Rådet blitt nedlagt i 2007. I forbindelse med 
avslutningen av Rådets arbeid ble det holdt et avsluttende møte m/middag. NFS vil takke 
følgende rådsmedlemmer som gjennom de siste 4 år har gitt viktige bidrag til norsk 
farmasi: 

 
 Jo Klaveness (leder) 
 Margrethe Sunde (nestleder) 
 Anne Markestad 

Rolf Hermansen 
Anne Marie Horn 
Vigdis Frost Lied 
Berit Smestad Paulsen 
Pål Rydstrøm 
Daglig leder i Norsk Farmaceutisk Selskap har vært sekretær for rådet. 
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Etikkrådet 
Funksjonstiden til Etikkrådets medlemmer gikk ut ved årsskiftet 2006/2007 men 
funksjonstiden ble forlenget til juni 2007. 
Leder for Etikkrådet har vært Inger Wabø.   
Styret i NFS ønsket å foreta en samlet vurdering av hvordan arbeidet fremover best kan 
drives og man arrangerte 5. juni 2007 et møte med representanter fra de øvrige 
farmasøytiske yrkes- og interesseorganisasjoner samt andre innbudte for å drøfte 
Etikkrådets funksjon og eventuell grenseoppgang mot andre instanser. Evalueringen av 
dette møtet er forsinket, og vi har pr. i dag intet fungerende Etikkråd. 

 
Nettsider. 
Selskapets nettsider www.nfs.no er fornyet i 2007. Dette har medført nye funksjoner som 
bl. a. er tatt i bruk ved påmelding til Farmasidagene.  
 
Elektronisk kommunikasjon 
Pr. 31.12.07 har 461 (453 i 2006) 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 skaper en del 
ekstraarbeid at medlemmer ikke melder fra ved endringer av e-post-adresse.  

 
Informasjon fra NFS 
NFS har i 2007 sendt ut en ”medlemsmail” til samtlige medlemmer som har opplyst om 
sin e-post-adresse. Medlemsmailen har i 2007 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 2007 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 utført sekretariatstjenester for Farmasøyter uten grenser, Norge (FUG, Norge), 
Interessegruppen Diabetes i Apotek (IDA), Norsk Farmasihistorisk Selskap og Norske 
Sykehusfarmasøyters Forening (NSF)) 
 
 
10. Ansatte 
Karl Arne Wærnhus er ansatt som daglig leder i 60% stilling.  Tone Bjerke er sekretær, i 
40% stilling.  
 
 
11. Helse, miljø og sikkerhet 
Selskapets drift forurenser ikke det ytre miljø. Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende 
uten behov for å gjennomføre særskilte tiltak. 
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12. Forskning og utvikling 
Selskapet har ingen FoU aktivitet. 
 
13. Likestilling 
Det er en utmerket kjønnsfordeling blant de to fast ansatte. I styret er 50% kvinner og 
faktisk også 50% menn, og blant de fire varamedlemmene er det to kvinner og to menn. 
 
Dette foranlediger ingen særskilte likestillingstiltak. 
 
Oslo 27. februar 2008         

 
 
 

Ragnar Salmén                            Britt Wolden                           Karen Marie Ulshagen  
    leder                                          nestleder                                            styremedlem 

 
 
 

Ole Gunnar Sætre                          Johan Holst                                 Wenche Strømhaug           
styremedlem                                styremedlem                                     styremedlem                      
 
 
 
 Karl Arne Wærnhus 
        daglig leder 
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