
 

Styrets beretning for 2009 
 
Norsk Farmasøytisk Selskap (Selskapet) har til formål å påvirke utviklingen innen norsk farmasi, 

samt å fremme samholdet mellom den farmasøytiske etats samtlige medlemmer. 

Selskapets adresse er Slemdalsveien 1, 0369 Oslo. Postadresse er Postboks 5070 Majorstuen, 
gistrert i Brønnøysundregistrene som Forening/lag/innretning med 

 

31.12.2009 hadde foreningen 460 individuelle medlemmer og 14 støttemedlemmer. 
ende tall for 2008 var 584 individuelle medlemmer og 17 støttemedlemmer. Som 

r 2009.  

Etter generalfor ar styret hatt følgende sammensetning: 

Karen Marie Ulshagen   
Styremedlemm
   Eva ovlund 

 

Varamedlemmer: Jan Anders Istad 
Karianne Johansen 

ndrè Larsen 
dtsem 

 på møtene. 

 

. januar 2009 
rges  

 var rundt 70 deltakere. 
Faglig innlegg var ”Farmasøytisk Institutt forsker – blir det noe butikk av det?” 
ved professor Jo Klaveness. 
Det var utdeling av stipend fra Norsk Farmasøytisk Selskaps Stipendfond, og 
Apotekforeningen inviterte på tradisjonell ”julemøtebevertning”. 
 
Generalforsamlingen 25.03.09 
Kontingenten for 2010 ble stående uendret og ble fastsatt til kr 300 for vanlige medlemmer, 
kr 150 for studenter og pensjonister og kr 1500 for bedriftsmedlemmer. 

0301 Oslo. Re
organisasjonsnummer 984 589 344. 
 
1. Medlemmer 

Tilsvar
medlemmer er bare ført opp de som har betalt kontingent fo
 
 
2. Styret 
 

samlingen 2009 h
Leder:  Britt Wolden 
Nestleder: 

er: Johan Holst 
Sk

Wenche Strømhaug
   Ole Gunnar Sætre 

Benjamin E
Marit Mi

       
Det ble avholdt 8 styremøter i 2009. Varamedlemmene har deltatt
 
 
3. Medlemsmøter, arrangementer 
Julemøte/Nyårsmøte 15
”Julemøtet 2008” ble arrangert, sammen med Oslo og Akershus krets av No
Farmaceutiske Forening, i Apotekforeningens lokaler. Det

 



 

 

ra Norsk 
 Farmasøytisk Selskap. 

emmet som egen 

ram ved ”Å gå Besseggen – tanker etter fullført 
bl. a. Norges Farmaceutiske Forening og 

Åpent møte 02. juni 2009 om Pharmaceutical package. 
ap for Farmakologi og Toksikologi arrangerte NFS et møte om 

 for fremme av 
re koordinering og 

midling innen det 

industrien ble invitert til et "oppstartsmøte” for å diskutere strategi for videreutvikling av 
rbeid og synergi. I etterkant av møtet ble 

dresen (Pfizer), Marit Andrew 
naug Larsen 

Promotion Group 
hotellrom. 

rske 
ivir gjeldende fra 
llet på 

asidagene, ved at apotekkjedene tirsdag 03.november trakk sine deltakere for å sikre 
 styret en 

v 
. Styret besluttet 

tall deltakere ble lavere 
ne skulle tilsi. Noen avmeldte dukket opp likevel. Deltakerantallet er 

derfor omtrentlig. Antall deltagere fredag var ca 400 (522 i 2008) og lørdag ca 200 (307 i 
2008).  
På fredag ettermiddag ble det arrangert en felles ”Pølsefest” for deltagere og utstillere.  
 

Torsdag 04.november ble det arrangert satellittsymposium med tema ”Sjelen vår!”. Antall 
påmeldte deltagere var ca 100 (244 i 2008). Etter satellittsymposiet gikk de det passet for (ca 
10 stykker) over til café Tekehtopa der Farmasispinnet ble arrangert. 
 

Tilbakemeldingene fra deltakerne viste at innleggene de 3 dagene var interessante, 
tidsaktuelle og lærerike.  
 

Selskapets nye profil ble presentert, og det ble besluttet å endre skrivemåte f
Farmaceutisk Selskap til Norsk
Foreningen av Industriansatte Farmasøyter i Norge (FIFN) ble besluttet innl
seksjon i Norsk Farmasøytisk Selskap. 
 

Etter generalforsamlingen var det faglig prog
vandring”  ved Per Flatberg, tidligere leder av 
Norges Apotekerforening. 
 

I samarbeid med Norsk Selsk
Pharmaceutical package i Helga Eng, UiO med rundt 50 deltakere. 
 
Stipend-dugnadsmøte 12.juni 2009 
Styret i NFS ønsker å få til en mer målrettet strategi for NFS Stipendfond
norsk farmasøytisk vitenskap. Styret ser behov for en større bevissthet, bed
felles ansvar for forskning, systematisk kunnskapsinnhenting og for
farmasøytiske området. 12 personer fra apotekforeningen, apotekkjedene (inkl. sykehus)  og 

NFS Stipendfond, samt se på muligheter for sama
det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Sissel An
(Alliance/Boots), Kai Finsnes (Apotekforeningen), Johan Holst (NFS), Røn

otekene HF),  (NFS), Per Lund (Sykehusap
 
Farmasidagene 05.-06-november 2009.. 
Farmasidagene ble avholdt i Oslo Kongressenter, Folkets Hus.  
Samarbeidspartner vedrørende utstillingene i Folkets Hus var Norwegian 
AS (NPG). NFS tok seg av registrering av deltakerne og formidlet 
Hovedtema var ”Pasientsikkerhet”.   
Den 3.november besluttet helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen å gi no
apotekfarmasøyter tidsbegrenset rekvireringsrett for oseltamivir og zanam
5. november. Startdatoen for rekvireringsretten gav utslag for deltakeranta
Farm
bemanningen ute i apotekene.På bakgrunn av denne beslutningen hadde
telefonkonferanse formiddagen 4. november for å diskutere om tildelingen a
rekvireringsrett burde få konsekvenser for gjennomføring av Farmasidagene
enstemmig at Farmasidagene burde gjennomføres som planlagt. An
enn det påmeldinge



 

 

nje Krogstad og Kari Svane Mellbye (Mellbye 
rett). 
e S. Christensen 

ansour Saberi 
e Monclair 

Solheim 

 (Ny plassering av postere i eget godt opplyst rom i 1 
etasje). 

rth (Hiorth måtte melde avbud pga sykdom 
erte et). 

nde personer: 
lskap 

ru  asøyters Forening 
os

gen 
Dag Jordbru   Norsk Farmasøytisk Selskap 

rening 
e isk Selskap 

ke Sykehusfarmasøyters Forening 
armasøytisk Selskap 

 

aværet av 
er derfor 

splassene i 2010. 
Det ble lagt ekstra vekt på å markedsføre Selskapet som arrangør. 10 roll-ups med logo var 

kat med logo på 
 en flash-fil med medlemsinformasjon rullet kontinuerlig på en 

storskjerm nede i foajeen.  
NFS hadde også en liten delvis styrebemannet stand ved garderoben der man kunne melde 
seg inn via nettet på standen. De som meldte seg inn fikk utdelt en buff med NFS-logo. Som 
gave til hovedforeleserne ble det delt ut en glassflaske med NFS gravert inn, og 
seksjonsforeleserne fikk utdelt minnepinne med NFS-logo. 
 
Til tross for redusert deltagerantall ved årets Farmasidager ble det økonomiske 
resultatet som budsjettert. 
 
 

Det ble arrangert seksjoner i: 
Apotek- og samfunnsfarmasi, seksjonsledere To
måtte melde avbud pga innføringen av rekvisisjons
Forskning og utvikling, seksjonsleder Heg
Industri og regelverk, seksjonsleder M
Sykehusfarmasi, seksjonsleder Anne-E
Farmasihistorie, seksjonsleder Gunvor 

lis

Internasjonal seksjon, seksjonsleder Martin Bjerke 
Posterseksjon, seksjonsleder Wenche Strømhaug

Ny av året- Studentseksjon, seksjonsleder Mari
en f ng

anne Hio
og Espen Mold u  som seksjonsleder på deler av programm
 
Programkomiteen for hovedprogrammet besto av følge
Jan Anders Istad (leder) Norsk Farmasøytisk Se
Laila Irene B un  Norske Sykehusfarm
Agnes Gomb   Apotekforeningen  

triforeninElen Høeg   Legemiddelindus

Kristin Svanqvist  Norges Farmaceutiske Fo
Ole Gunnar Sætr  Norsk Farmasøyt
Tone Westergren   Nors
Rønnaug Larsen (sekretær) Norsk F

Programkomiteen for satellittsymposiet besto av følgende personer: 
Johan Holst (leder)  Norsk Farmasøytisk Selskap 
Anne Marie Horn   Tåsen, Oslo 
Åste Flatmark   NMD AS 
Ole Kristian Øydvin  Apotek 1 
 
Det var 55 (60 i 2008) utstillere og omtrent all utstillingsplass var solgt. Fr
apotekfarmasøyter resulterte i veldig redusert besøk på utstillingene, og det 
besluttet i styret at det ikke vil være noen prisøkning på utstilling
 

satt opp på sentrale steder i Folkets Hus, det var hengt opp en stor pla
talerstolen i Sal A, og



 

 

asihistorisk Museum 
Berit Smedstad Paulsen representerte NFS i Museets styre med Wenche Strømhaug som 

nt. 

t til Cygnus Forlag AS og Rønnaug Larsen 
Cygnus Forlag AS 20.05.2009 

 
asøyters forening (NSF) 5.mars 

 

søytisk institutt, 
ersitetet i Oslo. 

 
gust – 4. september 2009 

Britt Wolden og Rønnaug Larsen representerte NFS ved FIPmøte og -kongress i Istanbul, 

Nasjonalt råd for profesjonsutdanning i farmasi 12.-13.november 
enterte NFS på møtet i Oslo. 

Rø  på Stiftelsesmøte i Oslo. 

 

Rønnaug Larsen har hatt følgende oppdrag for VETT 
n og konteeksamen i 

7.- 28.august + september) 
 Forelesning i ”Legemiddelbehandling av gravide og ammende” (26.november). 

Rønnaug Larsen var sensor for mappeeksamen i farmasøytisk praksis C ved Bachelor-
utdanningen i farmasi, Høgskolen i Nord Trøndelag (mai). 
 
Rønnaug Larsen var sensor, praktisk muntlig, ved Institutt for farmasi, Universitetet i 
Tromsø (14. og 15.september). 
 
NFS arrangerte i samarbeid med Norges Farmaceutiske Forening (NFF) et etikkseminar for 
apotekere i Oslo og Akershus krets av NFF (22.september). 
 
 
 

4. Representasjon  
 

Norsk Farm

vararepresenta
 
Cygnus forlag AS 
Wenche Strømhaug representerte NFS i styre
representerte NFS på generalforsamlingen i 

Norske Sykehusfarm
Rønnaug Larsen representerte NFS på årsmøtet i Oslo. 

Studieavslutning 12.juni  
Britt Wolden hilste de nyutdannede farmasøytiske kandidatene ved Farma
Univ

International Pharmaceutical Federation (FIP) 29. au

Tyrkia  
 

Rønnaug Larsen repres
 
S ift telsesmøte for Norsk Helsenettverk for Utvikling 3.desember 

nnaug Larsen representerte NFS(FUG)
 

5. Oppdragsvirksomhet 
 

 Undervisning, lage og rette oppgaver i forbindelse med eksame
Nasjonale Fag (2

 



 

 

iser et overskudd på kr 252.140 for 2009. Tilsvarende tall for 2008 var 
e tall for 2008 

este bistått FUG ved å bekoste kontorrekvisita 

t tilføres egenkapitalen. 

 
Kors 

ctor Oppedal ble tildelt Det Giftige Kors på Farmasidagene 2009. 

e 
er (2013)  

edlemmer er:  

n Lie Berg (til 2012) 

 
 Stipendfond viser et overskudd på   

kr. 10.807. 
et har i 2009 fått tildelt midler til utdeling fra Apoteker Morten Nyegaard og 

1, Vitusapotek og 
ed kr. 100.000,- og 

sammen 26 

 i spørsmål som angår farmasøytisk 
r år ikke vært i 

øte 17.juni å nedsette et 
 fra henholdsvis 

• Norges Farmaceutiske Forening; Inger Wabø 
• Norske Sykehusfarmasøyters Forening; Jan Egil Røe 
• Foreningen av industrifarmasøyter i Norge (FIFN); Marianne Lønmo 
• Norsk Farmasøytisk Selskap; Karen Marie Ulshagen 

Daglig leder er refererende sekretær og NFS forestår budsjettet. 
Rådet hadde konstituerende møte 29.oktober 2009. Det tar sikte på å ha møter 2 ganger per 
år. Til å håndtere saker mellom møtene vil et rådsmedlem inneha funksjonen som 
beredskapsansvarlig. Rådet har også knyttet til seg avdelingsdirektør/professor i REK (de 

6. Økonomi 
 

Regnskapet v
kr 321.428. Farmasidagene 2009 ga et overskudd på kr 1.491.424. Tilsvarend
var kr. 1.479.172.  
Selskapet har i 2009 i tillegg til sekretariatstjen
og utgifter til styremøter. 
Det regnskapsmessige overskudde
Årsregnskapet er utarbeidet på basis av fortsatt drift. 

7. Det Giftige 
 

Marit Andrew og Leif-Vi
 
8. Stipendfonden
 

Anne Elise Eggen, led
Stipendstyrets øvrige m
Pål Falck (til 2012 ) 
Inge Kjønniksen (til 2010) 
Solveig Kristensen (til 2011) 
Christia
 

Johan Holst er stipendstyrets sekretær  
 
Regnskapet for NFS sitt stipendfond viser et årsunderskudd på kr. 3.371
Regnskapet for Apoteker Erling Fagerhaugs

Stipendfond
hustru Katrine Nyegaards legat, Alliance apotek / Boots apotek, Apotek 
Pfizer, til sammen kr. 260.000. Norsk Farmasøytisk Selskap har bidratt m
man har også utdelt kr. 20.000,- som er opptjente renter i Stipendfondet. Til
farmasøyter har fått bevilget penger fra Stipendfondet. 
 
9. Etikkrådet 
 

Etikkrådet for farmasøyter i Norge er det faste organ
yrkesetikk. Rådet er frittstående og ble opprettet i 1999. Det har de siste pa
virksomhet, og var modent for revidering. Styret besluttet på styrem
nytt Etikkråd. For å skape profesjonsbredde består rådet av 1 representant



 

 

etikk) Sør-Øst, Knut Ruyter. For regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forsknings
mer informasjon om rådet, se under menyvalget ETIKK på www.nfs.no  

is 
nalt profesjonsråd for farmasiutdanning; Elisabeth Moen Rørvik 

OPSA); Rose Marie Stange 

 
Brosjyre med de etiske retningslinjene er trykket opp og sendt ut til alle 

nene, i tillegg til å bli lagt i alle deltakernettene på Farmasidagene 2009. 
 

 
fs.no

 
Fra 2010 er rådet utvidet med ytterligere 2 representanter fra henholdsv

 Nasjo
 Norwegian Pharmaceutical Students Association (N

Bekkevold 

utdanningsinstitusjo

 
10. Kommunikasjon 

Nettsider www.n  . 
r på 20-40 besøk 

ra NFS 
tadresse og  6 ”Nytt 

idagene 2009. 

NFS har i 2009 bidratt aktivt til kontakt mellom farmasøyter på tvers av de farmasøytiske 
e. Styret + sekretariat har hatt ansvar for organisering av Farmasispinnet, et 

 kl. 17.00. Videre 
UG, Norge), 

asøyter i Norge 
ng (NSF)) 

 
ordning 

 har selskapet 
øgersen, Monica Sue-

n Marie Ulshagen og Britt Wolden, som vil se på muligheten for å etablere en 
Mentorordning for unge farmasøyter i regi av NFS. Planen er å teste dette i 2010 ved å kjøre 
en pilot. Arbeidsgruppa har sitt første møte 5.januar 2010. 

 
Profilering 
Selskapet har i løpet av året implementert vår nye profil. Dette gjelder hjemmesider, brevark, 
presentasjonsmateriell (powerpoinmaler, roll-up), gaveartikler (buff, minnepinner, 
inngraverte glassflasker), flash-presentasjon av Selskapet, ny medlemsbrosjyre og ny 
etikkbrosjyre. 
 

Selskapets nettsider er vedlikeholdt. Antall besøkende på hjemmesiden ligge
pr. dag.  

 
Informasjon f
Det er sendt ut 9 medlemsmailer per e-post til alle medlemmer med e-pos
fra NFS” i NFT. 
Det er utarbeidet ny medlemsbrosjyre, som første gang ble delt ut på Farmas

 
Nettverksbygging 

arbeidsplassen
fast treffsted på café Tekehtopa for farmasøyter siste torsdag i måneden fra
har NFS utført sekretariatstjenester for Farmasøyter uten grenser, Norge (F
Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS), Foreningen av Industriansatte Farm
(FIFN) og Norske Sykehusfarmasøyters Foreni

Mentor
Etter initiativ fra to unge farmasøyter Håvard Thøgersen og Monica Sue-Chu
opprettet en arbeidsgruppe bestående av; Rønnaug Larsen, Håvard Th
Chu, Kare

http://www.nfs.no/


 

 

 ved årsskiftet, men 
ka frem til ny daglig leder, Rønnaug Larsen, var på 

plass i mars/april. Hun er ansatt i 100% stilling. Tone Bjerke jobbet som sekretær i 40% 
 sin stilling i august. 

 

Selskapets drift forurenser ikke det ytre miljø. Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende 
føre særskilte tiltak. 

 
ng og utvikling 

 
14. Likestilling 
 

 ansatt. I styret er det 2/3 kvinner og 1/3 menn, men blant de fire vara-
medlemmene er det to kvinner og to menn. 
 

Oslo 01.mars 2010     
 
 

Britt Wolden                           Karen Marie Ulshagen        Johan Holst 
    leder                                          nestleder                                            styremedlem 
 

Ole Gunnar Sætre                      Eva Skovlund                                 Wenche Strømhaug           
styremedlem                                styremedlem                                     styremedlem                      
 
 
 
Rønnaug Larsen 
        daglig leder 
 

11. Ansatte 
 

Karl Arne Wærnhus fratrådte sin stilling som daglig leder (60% stilling)
jobbet i en overgangsperiode en dag i u

stilling frem til hun fratrådte
 
 
12. Helse, miljø og sikkerhet 

uten behov for å gjennom
 

13. Forskni
 

Selskapet har ingen egen FoU aktivitet. 
 

Det er kun 1 fast

 
 

 

 
 


