
Ane Funderud, Meet-salen, torsdag kl 16.20 
 
Samtale med møteleder om Praktisk håndtering av "produktet" 
Et legemiddel som består av pasientens egne celler som er genmodifisert er ikke helt som andre 
legemidler og utfordrer systemene for legemiddelhåndtering på veldig mange måter, for eksempel i 
forhold til myndighetsgodkjenning, transport, distribusjon, håndtering i apotek og pasientbehandling. 
 
Ane Funderud er utdannet cand.pharm fra UiO (2002). Hun har tidligere jobbet med forsking innen 
molekylærbiologi og immunologi (PhD 2008), og jobber nå i regulatorisk avdeling i Novartis, hvor hun 
blant annet jobber med dokumentasjon til myndighetene og med å sikre at pålagte krav og lover 
overholdes. 
 

 
  
 
 
Anna K. Winge-Main, Meet-salen, torsdag kl 14.40 
 
Fra dødsdom til nytt håp 
Malignt melanom med spredning betegnes som en av de verste kreftformene man kan få; 
sykdommen er meget aggressiv og tradisjonell kjemoterapi var lenge gullstandard til tross for få 
responser.  Immunterapi har revolusjonert behandlingen for denne pasientgruppen.  Pasienter kan 
nå ved hjelp av sitt eget immunsystem bekjempe kreftcellene og mange pasienter blir tumorfrie! 
 
Anna K. Winge-Main er spesialist i onkologi og overlege med fagansvar for malign melanom ved 
Avdeling for Kreftbehandling Radiumhospitalet, OUS. Hun jobber 50 % som kliniker med bl.a. 
immunterapi og strålebehandling og 50% som forsker innen T-celleterapi og melanom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Anne Berit Walter, M4, Torsdag kl 16.30 
 
RETHOS 
Prosessen med å lage nye programplaner i RETHOS (Nasjonale retningslinjer for helse- og 
sosialfagutdanningene) har vært et interessant samarbeidsprosjekt mellom 
utdanningsinstitusjonene, praksis og studentrepresentant. De nye forskriftene vil være førende for 
alle nye programplaner nasjonalt, noe som gir oss en utvidet mulighet til samarbeid på tvers. 
 
Anne Berit Walter er studieleder ved farmasiutdanningen ved OsloMet. Hun har sittet i 
programgruppen i KD for å utarbeide ny retningslinje/forskrift for farmasøytutdanningen. 
Anne Berit har tidligere erfaring fra Helsedirektoratet, fra UiO og fra legemiddelindustrien. 
 

 
 
 
 
Anne Spurkland, Meet-salen, torsdag kl 11.15 
 
Immunforsvaret. Kan man styrke det? Bør man styrke det? 
Det er en allmenn oppfatning at immunforsvaret vårt både kan og bør styrkes. Det selges 
helsekostpreparater for å styrke immunforsvaret. Ja, også apotekene selger medisiner som skal 
styrke immunforsvaret. Men kan man styrke immunforsvaret? Og bør man det? I foredraget snakker 
Anne Spurkland om hva immunforsvaret gjør, og hvorfor det å "styrke immunforsvaret" slett ikke er 
entydig positivt. 
 
Anne Spurkland er professor i anatomi ved Avdeling for molekylær medisin, Institutt for medisinske 
basalfag. Hennes forskning fokuserer på hvordan immunforsvarets T-celler gjenkjenner og reagerer 
på virusinfiserte celler og kreftceller. Hun har veiledet mer enn 10 PhD stipendiater fram til ferdig 
doktorgrad. Hun er forfatter av mer enn 130 vitenskapelige artikler. De siste syv årene har hun 
blogget om immunforsvaret for folk flest på immunglimt.no. Høsten 2017 utgav hun den 
populærvitenskapelige boken «Immun. Kroppens evige kamp for å overleve» (Spartacus). 
 

 
 
 
 
 



Ben Tore Henriksen, M4, Torsdag kl 14.20 
 
Forløpsfarmasøyt – Sikker legemiddelbehandling for hoftebruddspasientene igjennom et helt 
pasientforløp 
Foredraget vil beskrive hvordan en klinisk farmasøyt ble inkludert i behandlingsforløpet for 
hoftebruddspasienter i Vestfold, fra innleggelse i akuttmottak til pasienten er hjemme i sin habituelle 
tilstand. Legemiddellisten ble samstemt av farmasøyt ved innleggelse, farmasøyt utførte en 
legemiddelgjennomgang post-operativt, legemiddellisten i epikrisen ble skrevet av farmasøyt, 
farmasøyt sikret at rehabiliteringsinstitusjonen har fått all informasjon om legemiddelbehandlingen 
og pasienten ble til slutt fulgt opp på ny av farmasøyt noen uker etter utskrivelse. Målet med 
prosjektet er å forbedre kvaliteten på legemiddellisten, spesielt ved overføring mellom helsenivåer, 
for å sikre optimal legemiddelbehandling. Det er også et fokus på å redusere legemidler som er 
ugunstige hos eldre, og spesielt de som kan føre til fall.  
 
Ben Tore Henriksen er utdannet master i farmasi fra Universitetet i Tromsø (2013). Ben Tore har 
siden 2014 vært ansatt på Sykehusapoteket Tønsberg og jobbet som klinisk farmasøyt innenfor 
fagfeltene onkologi, palliasjon, psykiatri og ortopedi. Siden 2017 har han jobbet med prosjektet 
«Forløpsfarmasøyt», hvor hoftebruddpasientene følges fra innleggelse til de er tilbake i hjemmet. 
 

 
 
 
 
Birgitte Grøstad Kalleberg, M4, Torsdag kl 16.05 
 
Sampraks 
Kan farmasistudenter lære noe av ernæringsstudenter? Eller lære bort noe til fremtidige leger? 
Medisinstudent Birgitte G. Kalleberg forteller om studenters erfaringer fra UiO-prosjektet 
"SamPraks", der studenter fra ulike helseprofesjoner har trent på tverrprofesjonell samarbeidslæring 
i sykehjemspraksis. 
 
Birgitte Grøstad Kalleberg er medisinstudent på fjerdeåret ved UiO. Som en del av sin 
prosjektoppgave, har hun vært med på å gjennomføre en fokusgruppestudie om studenters 
erfaringer med tverrfaglig samarbeidslæring i praksis (SamPraks). Ved siden av studiene har hun vært 
styremedlem i lokallaget til Norsk medisinstudentforening, jobbet i hjemmesykepleie, som sekretær 
på fastlegekontor og med hjerterytmeovervåkning på sykehus.  
 
 

 



Bjarne Håkon Hanssen, M4, Torsdag kl 10.10 
 
Samhandlingsreformen, hvorfor det? 
Bjarne Håkon Hanssen er i dag partner i kommunikasjonsbyrået Kruse Larsen. Men han har en lang 
og allsidig bakgrunn som politiker for Arbeiderpartiet. For oss farmasøyter er han kanskje mest kjent 
som tidligere helse- og omsorgsminister, og som samhandlingsreformens «far». Det er nå 10 år siden 
samhandlingsreformen ble lansert. Hva var tanken bak, og burde vi fortsatt tenke i de baner? 
 

 
 
 
 
 
 
Bjørn Oddvar Strøm, Meet-salen, Fredag kl 11.15 
 
Hvor beveger immunterapien seg fremover 
De siste årene har det skjedd en stor utvikling innen immunterapi, men det skjer fortsatt mye.  Jeg 
prøver å si litt om hva som kommer fremover, med fokus på onkologi. Jeg kommer også til å si litt om 
hvilke utfordringer vi ser for bruk av immunterapi de neste årene 
 
Bjørn Oddvar Strøm er utdannet Cand.pharm fra UiO (2006) og har en PhD i molekylær 
nevrobiologi.  På Legemiddelverket arbeider han med vitenskapelig rådgivning og utredning av klinisk 
dokumentasjon for metodevurderinger og regulatoriske prosesser. 
Han er aktiv i flere internasjonale samarbeid innen metodevurdering, og var med på å starte det 
nordiske samarbeidet FINOSE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Elin Baldersheim Nilsen, M4, Torsdag Kl 14 
 
Kommunefarmasøytens rolle i kommunehelsetjenesten 
På farmasidagene 2019 skal jeg holde et innlegg om min jobb som kommunefarmasøyt. Jeg er ansatt 
i Kristiansand kommune og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester vest i Agder. I min 
jobb er intern samhandling viktig for å få på plass strukturer som sikrer riktig legemiddelhåndtering – 
det handler om å sette en standard for opplæring og om utarbeidelse av gode rutiner. Samhandling 
med de som møter brukerne og beboerne våre i hverdagen er spennende og motiverende; Jeg 
ønsker at alle skal stille farmasøyt-spørsmålet til seg selv, sine kollegaer og til legene; «Medisinene, 
hva med medisinene?» 
 
Elin Baldersheim Nilsen er utdannet Cand.pharm. fra Danmarks Farmaceutiske Universitet (2005). 
Hun har jobbet ved primærapotek frem til 2017. Hun ble da ansatt som farmasøyt i Kristiansand 
kommune i en delt stilling. Den ene delen av stillingen er knyttet til tjenestene i Helse og sosial, hvor 
hun jobber på systemnivå med revidering av retningslinjer, utarbeidelse av opplæringsplan samt 
rådgivning. Den andre delen er knyttet til Utviklingssenter for hjemmetjeneste og sykehjem i Vest- 
Agder, hvor hun deltar i prosjekter og underviser. 
 

 
 
 
 
Fredrik Gulowsen, Meet-salen, Fredag kl 15 
 
Digitale disruptive platfomer, - kan de løse utfordringer med eldrebølgen 
Det er nå tverrpolitisk enighet om at vi som samfunn må tenke nye modeller for å løse 
"omsorgskrisen". Samtidig ser vi at ny teknologi og plattformisering gjør det lettere å koble ressurser 
og behov på nye måter.  
 
Fredrik Gulowsen, med bakgrunn fra start-ups som Zwipe, Filmgrail og Kolonial.no kommer for å 
fortelle om NYBY som skal endre organiseringen av offentlige tjenester. Sammen med flere norske 
kommuner, ideelle organisasjoner og aktører i næringslivet har NYBY utviklet en helt ny type digital 
plattform som muliggjør selvorganiserende team, mobilisering av flere ressurser og sømløst 
samarbeid på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor. Fredrik er statsviter og har selv erfaring som 
pårørende. Over 35 kommuner og organisasjoner har nå tatt plattformen i bruk.  
 

 



Gunnar Kvalheim, Meet-salen, fredag kl 14 
 
Utvikling og bruk av cellebaserte terapier – erfaring fra tverrfaglig samarbeid ved OUS 
Seksjon for Celle Terapi startet i kjelleren på Radiumhospitalet i 1987 med en bioingeniør og lege. I 
2009 flyttet vi inn i nye lokaler på forsknings instituttet. Dette ble nå en av Europas største spesial 
laboratorium for celle terapi. Seksjonen som nå har 42 ansatte er JACIE akkreditert og har spesial 
kompetanse innen ATMP.  Min presentasjon vil diskutere hvordan vi utvikler immunterapi med 
adoptive T celle terapi (CAR/TCR T-celler) mot kreft i akademia og hvordan dette kan komme 
pasientene til gode.  
 
Gunnar Kvalheim er spesialist i onkologi, dr.med. og overlege. 
Seksjon for celleterapi, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet 
Leder av en av Europas største spesial laboratorium for celle terapi, en seksjon med 42 ansatte 

 
 
 
 
 
 
Gunnveig Grødeland, Meet-salen, fredag kl 11.25 
 
Ny influensavaksineplattform 
Visste du at dagens influensavaksiner produseres ved at virus formerer seg i hønseegg? Denne 
produksjonsformen er så tidkrevende at man omtrent et år før influensasesongen må gjette hvilke 
virus som vil være mest relevante å inkludere i vaksinen. Det er ikke uvanlig at man gjetter feil, noe 
som har store konsekvenser for effekten av vaksinen. Jeg skal her presentere en ny vaksine som kan 
produseres så raskt at vi kan stoppe et pandemisk influensautbrudd, men også beskytte befolkningen 
effektivt mot sesonginfluensa.  
 
Gunnveig Grødeland avla sin doktorgrad i immunologi og vaksinologi ved UiO i 2013. Hun har siden 
forsket på utvikling av nye vaksineformer mot influensa, og leder i dag en forskningsgruppe ved UiO 
som arbeider med hvordan immunsystemet kan manipuleres til å danne best mulig beskyttelse mot 
ulike virus. Grødeland er også nestleder i K.G. Jebsensenter for forskning på influensavaksiner, hvor 
hun har utviklet nye vaksineformer som nå er klare til klinisk utprøving i mennesker.   
 

 
 



Helge Jagmann, M4, Fredag kl 11.40 
 
eSamhandling i Oslo kommune 
Oslo kommune har prøvd ut en skyløsning for å dele informasjon på tvers i forbindelse med 
pasientoverganger mellom Helseetaten avdeling Aker (Kommunal akutt døgnenhet og Forsterket 
rehabiliteringsavdeling), Solvang helsehus (korttidsopphold) i Sykehjemsetaten og bydelene Alna og 
Stovner. Løsningen henter ut informasjon fra interne fagsystemer og nasjonale løsninger når 
pasienten er aktuell for en overgang, og tilrettelegger for informasjonsdeling og elektronisk dialog på 
tvers ut fra tjenstlig behov. Det muliggjør arbeidsprosessforbedringer og øker kvaliteten og 
treffsikkerheten på tjenestene til pasienten. Etter vellykket utprøving høsten 2018 er det nå ønskelig 
å innføre løsningen. 
 
Helge Jagmann har lang lederbakgrunn fra offentlig sektor, de siste tolv årene fra Oslo kommune 
som blant annet bydelsdirektør i flere bydeler. Han er opptatt av utvikling og omstilling av tjenestene 
– i form av mindre fokus på selve tjenestetilbudene, og mer fokus på å dekke brukernes behov. 
Jagmann har utdanning innen helse og økonomi. 
 

 
 
 
 
 
 
Kari Anne Fevang, Meet-salen, torsdag kl 15.15 
 
Pasientperspektivet 
Kari Anne Fevang er styreleder i Melanomforeningen tidligere Føflekkreftforeningen. Hun er levende 
opptatt av brukermedvirkning både på individ og systemnivå. Ved å ha kunnskap om sykdommen sin 
kan man ta gode valg for seg selv, selvsagt i samarbeid med helsepersonell. 
 

 
 
 
 
 
 



Kristine Lundereng, M4, torsdag kl 14.40 
 
Farmasøyten i akuttmottaket 
Foredraget handler om det å jobbe som farmasøyt i et akuttmottak, hvilke egenskaper man trenger 
for å jobbe der og hvordan farmasøyten samarbeider med leger og sykepleiere i det daglige. Videre 
vil jeg komme innom hvilke utfordringer vi har støtt på, hvordan vi har løst det og hva som har gått 
bra. Samarbeid opp mot kommunehelsetjenesten vil også bli berørt. 
 
Kristine Lundereng er utdannet cand.pharm fra Universitetet i Tromsø i 2003. Har tidligere jobbet 
som tilsynsfarmasøyt og med LIS-arbeid. Har jobbet med klinisk farmasi siden 2007 og var den første 
i Norge som tok i bruk IMM-modellen. Innenfor klinisk har jeg jobbet med både implementering, 
utvikling og undervisning både i sykehus og i kommunehelsetjenesten. Har vært med å etablerer 
farmasøytiske tjenester i akuttmottak.  Jobber nå i hovedsak som klinisk farmasøyt på intensiv og på 
nyremedisin samt som fagekspert i Helseplattformen. 
 

 
 
 
 
 
Lilli Minh Nguyen, M4, torsdag kl 11.40 
 
Pasientsentrert helsetjenesteteam – hvorfor er farmasøytens bidrag viktig? 
Lilli skal snakke om hva Pasientsentrert team er og hvordan det er å jobbe som farmasøyt i et 
ambulerende tverrfaglig team. Hun skal si noe om betydningen av farmasøytens rolle i samhandling 
mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. 
 
Lilli Minh Nguyen er utdannet farmasøyt ved Universitetet i Tromsø i 2015. Hun startet sin karriere 
som klinisk farmasøyt ved Sykehusapoteket i Namsos. I dag jobber hun ved Sykehusapoteket i 
Tromsø der hun er klinisk farmasøyt på Infeksjonmedisinsk avdeling og i Pasientsentrert 
Helsetjenesteteam. 
 

 
 
 
 



Marco Elsafadi, Meet-salen, torsdag kl 9.30 
 
Samhandling i et pasientperspektiv 
Marco Elsafadi begynte sitt engasjement for barn og unge i 1993 og har særlig jobbet med 
vanskeligstilt ungdom. Han har spilt basketball på det norske landslaget i 12 år, og vant i 2014 NRK 
programmet Mesternes Mester. 

Marco er opptatt av kraften som oppstår i relasjonen mellom mennesker – på godt og vondt. Livet 
handler om samarbeid. Mennesker bygger hverandre opp og bryter hverandre ned daglig. Er vi 
bevisste på vårt ansvar i samspill med våre medmennesker? 

 
 
 
 
 
Maria Helen Larsen, Meet-salen, torsdag kl 15 
 
Utfordringer med immunterapi for sykehusapoteket? 
Legemidler brukt i immunterapi skiller seg fra andre legemidler. De er mer komplekse, men har færre 
interaksjoner, færre grupper av bivirkninger og har veldig sjeldent leveringsproblemer. Noen krever 
mer papirarbeid, og kanskje et ekstra kjøleskap må kjøpes inn. Men hva er utfordringen med dem? 
Hvorfor kan sykehusapotek ha en påvirkning på immunterapien til en pasient? Og hvorfor gjelder det 
også i primærapotek? 
 
Maria Helen Larsen er utdannet master i farmasi fra Universitetet i Bergen i 2008. Har tidligere 
jobbet ved Sjukehuspoteket i Bergen og Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet med bl.a 
tilberedning av legemidler til medikamentell kreftbehandling. Jobber nå som klinisk farmasøyt på 
OUS Rikshospitalet ved Avdeling for Blodsykdommer, og har frem til i sommer også jobbet 
ved Avdeling for Barnekreft og Blodsykdommer med fokus på stamcelletransplantasjon. Hun sitter i 
farmasøytkomiteen til European Society for Blood and Marrow Transplantation. 
 

 



Morten L. Isaksen, Meet-sale, fredag kl 11.25 
 
Mikrobiomets rolle i persontilpasset medisin 
Nyere forskning har avdekket mye av hvordan våre tarmbakterier (mikrobiomet) påvirker til vår 
helse. Effekten og bi-effekter av de fleste medisiner blir også påvirket av den enkelte pasients 
sammensetning av tarmbakterier. Bio-Me har utviklet en verdensledende teknologi som gjør det 
mulig å raskt få en oversikt over de viktigste bakteriene i tarmen som bidrar til helsebildet og 
pasients respons til medisinering. Dette er et felt i stadig utvikling, og Morten vil redegjøre for den 
nyeste forskning innen dette feltet og hva Bio-Me gjør for å kunne lever enda bedre persontilpasset 
behandling basert på mikrobiomanalyse. 
 
Morten L. Isaksen to sin doktorgrad i Bioteknologi fra Biologisk Institutt, Universitet i Oslo i 1993. 
Som en del hans doktorgradsarbeid hadde han et års forskningsopphold ved UC Berkeley, og The 
European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i Heidelberg, Tyskland. han har vært involvert i 
mikrobiomforskning siden 2007. Han satte opp Bio-Me i 2016 og i dag består selskapet av 10 
personer. De har egen service laboratorium på ShareLab som en del av Forskningsparken i Oslo. 
 

  
 
 
 
 

Odd Terje Brustugun, Meet-salen, torsdag kl 14.20 
 
Presisjonsbehandling, hva er det egentlig, og hvorfor virker immunterapi på noen og ikke på 
andre? 
Odd Terje Brustugun vil i sitt innlegg snakke om betydningen av å gi den rette behandlingen til de 
riktige pasientene til rett tid. Presisjonsbehandling innen kreftbehandling er kostnadseffektiv og kan 
gi betydelig økt levetid for en stor andel pasienter. Men mange pasienter har fortsatt liten eller ingen 
nytte av de moderne medikamentene. Hvorfor er det slik, og hva kan gjøres for å sikre bedre 
utkomme for enda flere pasienter? Brustugun vil gi noen eksempler fra egen praksis og gi pekepinner 
på hva vi kan forvente av resultater basert på dagens og morgendagens kreftforskning. 
 
Odd Terje Brustugun er onkolog og har en dr-grad innen cellebiologi. Han jobber 50% som overlege 
ved Onkologisk seksjon ved Drammen sykehus, og har 50% forskningsstilling med arbeidssted 
Radiumhospitalet. Han driver både translasjonsforskning og legemiddelutprøving, begge deler 
hovedsakelig innen lungekreft, og er i tillegg leder av Norsk lungekreftgruppe. Han har vært nasjonal 
utprøver for en rekke kliniske studier med immunterapi og målrettet behandling. 
 

 



Runa Gomo, M4, torsdag kl 16.05 
 
Sampraks 
I forbindelse med mastergraden har hun deltatt i Pilotprosjektet SamPraks våren 2018. Hensikten 
med prosjektet var at studenter fra ulike helseprofesjoner, inkludert farmasistudenter, skulle få 
innsikt i og nytte av tverrfaglig samarbeid.  Prosjektet foregikk på et sykehjem hvor de ulike 
profesjonsstudentene samarbeidet om å utføre en helhetlig kartlegging av en eldre pasient, inkludert 
legemiddelegjennomgang, for så å lage en behandlingsplan som ble lagt frem for personalet på 
sykehjemmet.   
 
Runa Gomo er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Oslo (2010). Hun har erfaring fra 
hjemmesykepleie, sykehus og sykehjem og har en etterutdanning i omsorgsteknologi fra Høyskolen i 
Bergen. I dag jobber hun som sykepleierkonsulent i et tverrfaglig team i Oslo kommune i tillegg til å 
ta en mastergrad i avansert geriatrisk sykepleie ved Universitetet i Oslo.  
 

 
 
 
 
Rune Kjeken, Meet-salen, torsdag kl 16.35 
 
Regulatoriske utfordringer ved CAR-T 
CAR-T representer neste generasjon kreftbehandling og har vist lovende resultater innenfor 
behandling av leukemi, enkelte typer non-hodgkin lymfom, samt multippel myelom. Samtidig gir 
denne typer avanserte terapiene en rekke nye utfordringer, også regulatorisk. 
CAR-T terapi forutsetter svært komplekse produksjonsprosesser der hver pasient representerer en 
separat «batch». Store individuelle variasjoner i startmateriale og usikkerhet om hvordan ulike 
kvalitetskriterier påvirker effekt/sikkerhet krever en pragmatisk tilnærming og utfordrer tradisjonell 
tenkning rundt legemidlers kvalitet.  
Så langt er kliniske data for CAR-T produkter basert på enkeltarmstudier av kort varighet, med små 
og ofte svært selekterte pasientgrupper, samt bruk av surrogatendepunkter der effekt og sikkerhet 
blir sammenlignet med historiske data av til dels lav kvalitet. Dette er utfordrende for vurdering av 
nytte-risiko, og særlig ved beregning av kost-nytte. 
 
Rune Kjeken, PhD, er fagdirektør for avanserte terapier på Legemiddelverket. Han er Norges 
representant i EMA’s komité for avanserte terapier, og medlem i EMA’s ekspertgruppe for 
vitenskapelig rådgivning.  
 

 



Solveig Rostøl Bakken, M4, torsdag kl 11.15 
 
Samhandling på godt og vondt, pasientens stemme 
Som pensjonist har jeg valgt å engasjere meg i brukermedvirkning.Medlem av det sentrale 
brukerutvalget  OUS siden 2017, medlem av samarbeidsutvalg OUS fra 2019.Vært brukerrep i 
Læringsnettverket for Godt pasientforløp OUS og Oslo kommune.Jeg har sykepleier utdanning fra 
Bergen,helsesøster/helsesykepleier fra Oslo. Har lang arbeidserfaring fra sykehus og 
kommunehelsetjenesten. Mange års samhandlings erfaringer i forebyggende arbeide gjennom 
Trygge Lokalsamfunn konseptet. Egenerfaringer som pasient og pårørende til ektefelle og barn 
 

 
 
 
 
Tone Fredsvik Gregers, Meet-salen, torsdag kl 11.45 
 
Vaksiner myter og fakta 
Det er ingen stor vaksinemotstand i Norge, men mange er allikevel skeptiske og usikre på hvordan 
vaksiner virker, hva de inneholder og hvilke bivirkninger de kan gi. Skepsisen har ofte utgangspunkt i 
myter og misoppfatninger rundt vaksiner, og mange føler at de ikke blir møtt med respekt for sin 
usikkerhet. Det er derfor viktig å ha kjennskap til hva som er myter og hva som er fakta knyttet til 
vaksiner. Tone Fredsvik Gregers skal ta for seg noen av de vanligste mytene og misoppfatningene om 
vaksiner, og gi eksempler på hvordan vi kan møte skepsis med informasjon som folk flest forstår. 
 
Tone Fredsvik Gregers har doktorgrad i immunologi og arbeidet med blant annet vaksineutvikling i 
flere år før hun startet med undervisning og arbeid med utdanningskvalitet ved Institutt for 
biovitenskap, Universitetet i Oslo. Hun har de siste årene vært særlig opptatt av å formidle kunnskap 
om immunforsvar og vaksiner til både helsepersonell og allmennheten. Hun har også vært med i 
Folkeopplysningen på NRK, skrevet flere kronikker i Aftenposten samt skrevet boken «Alt du må vite 
om vaksiner» som ble utgitt på Humanist forlag i 2016. 
 

  
 
 



Tor Atle Rosness, M4, torsdag kl 15.20 
 
Samhandling, er det så vanskelig da?  
Leger og farmasøyter må lære å kommunisere med hverandre. I en hektisk hverdag kan fastleger ha 
stort utbytte av å snakke sammen med en farmasøyt på apotek og omvendt. 
Det er på høy tid at yrkesstolthet blant helsepersonell ikke kommer i veien for god samhandling.  
 
Tor Atle Rosness, er lege med lang erfaring fra klinikk og forskning innen geriatri, psykiatri, 
sykehjemsmedisin, nevrologi, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Han har en PhD fra Institutt for 
klinisk medisin og har vært postdoktor ved Institutt for helse og samfunn ved UiO. Han har vært 
førsteamanuensis ved Atlantis medisinske høgskole og Lovisenberg diakonale høgskole og er i dag 
gjesteforsker ved Farmasøytisk Institutt og daglig leder for Foreningen for utgivelse av Norsk 
legemiddelhåndbok. 
 

 
 
 
 

Tran Nguyen, M4, torsdag kl 16.05 

SamPraks er et utviklingsprosjekt som gir studenter fra ulike helseprofesjoner fra Universitetet i Oslo 
muligheten til å jobbe sammen i praksis. Kom på Farmasidagene og hør på våre erfaringer fra dette 
prosjektet! 

Tran Nguyen er utdannet Master i farmasi fra Universitetet i Oslo (2018). Hun har siden juli 2018 
vært bestyrer på Apotek 1 Ørnen i Larvik. Under studiet var Tran en engasjert student med flere verv. 
Hun var blant annet leder i Norwegian Pharmaceutical Students’ Association (NoPSA) som jobbet 
med tverrfaglig og internasjonalt samarbeid. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Åse Kielland, M4, torsdag kl 15 
 
Samarbeid mellom apotek og kommunehelsetjenesten 
Åse Kielland skal gjennom konkrete eksempler snakke om hvordan apotek og 
kommunehelsetjenesten samarbeider. 
 
Åse Kielland er utdannet cand.pharm fra UiT 2003. Åse har vært i Apotek 1 siden 2006 og hun har 
jobbet mye inn mot kommunehelsetjeneste med revisjon/tilsyn, kurs i legemiddelhåndtering, 
legemiddelgjennomganger og avtaler på legemiddelleveranser og tjenester. Nå jobber hun som fag- 
og opplæringssjef i Apotek 1, og har blant annet ansvar for utvikling av faglige tjenester og opplæring 
av medarbeidere i apotek. 
 

 


