
 

 

 
STYRETS BERETNING FOR 2018 
 
Norsk Farmasøytisk Selskap (Selskapet) har til formål å påvirke utviklingen innen norsk 
farmasi, samt 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. 
 
 
1. MEDLEMMER 
31.12.2018 hadde foreningen 1035 individuelle medlemmer og 0 støttemedlemmer. 
Tilsvarende tall for 2017 var 1034 individuelle medlemmer og 0 støttemedlemmer. Som 
medlemmer er bare ført opp de som har betalt kontingent for 2018.  
 
 
2. STYRET 
Etter Generalforsamlingen 2018 har styret hatt følgende sammensetning 
(http://www.nfs.no/Om-oss/Styret/): 
 
Leder:   Håvard Selby Ebbestad, Fürst Medisinsk Laboratorium 
Nestleder:  Øyvind Holte, Statens legemiddelverk 
   
Styremedlemmer: Hedvig Nordeng, Universitetet i Oslo 
   Mari Solberg, Vitusapotek 

Rebwar Salar Nori Saleh, Sykehusapotekene Oslo   
   Hege Willoch, Norsk Medisinaldepot 
 
Varamedlemmer: Elin Rugnes Andersen, Apokus 
   Arton Baftiu, Statens legemiddelverk 
   Annette Race, Sykehusapoteket Østfold, Moss 
   Ingvil Holth, Pfizer AS 
    
Observatør fra NoPSA: Lisa Nguyen, Universitetet i Oslo 
       
Det ble avholdt 8 styremøter for styret i 2018, hvorav ett var en «styrehelg» i Åsgårdstrand, 
fra fredag til lørdag. I tillegg ble det avholdt ett ekstraordinært telefonmøte. 
Varamedlemmene og observatør har deltatt på møtene. 
 
 
 
 



 

 

 
3. MEDLEMSMØTER – ARRANGEMENTER (kronologisk)  
 
Jul-/Nyårsmøte, 9. januar  
Møtet ble holdt i samarbeid med Apotekforeningen og Oslo og Akershus krets av Norges 
Farmaceutiske Forening i Apotekforeningens lokaler. 90 medlemmer deltok, og 
Apotekforeningen inviterte på sin tradisjonelle ”julemøtebevertning”. To faglige innlegg stod 
på programmet: 

- Klinisk farmasi – en drøm som ble virkelighet 
v/ Angelika Kruse Jensen 

- Hvem er pasienten ….egentlig? 
v/ Kirsten Viktil, Diakonhjemmet sykehusapotek 

Det ble også delt ut stipend fra Norsk Farmasøytisk Selskaps Stipendfond. Espen Molden, 
representant for Stipendstyret, stod for utdelingen. Stipendfondet for 2017/2018 hadde til 
sammen kr 315 000 å fordele, og alt ble fordelt. Midlene var satt sammen som følger: kr 115 
000 fra Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi (kr 100 0000 + kr 15 000 som ble 
tilbakebetalt fra fjorårets utdeling og delt ut på nytt) og kr. 200 000 fra Norsk Farmasøytisk 
Selskap. Det kom inn 49 søknader og av de var det 17 farmasøyter som ble tildelt midler fra 
NFS Stipendfond. Se for øvrig informasjon om stipendrådet under punkt 8. 
 
Generalforsamlingen, 17. april  
Møtet ble holdt i Apotekernes hus. 49 medlemmer deltok. Styreleder ledet forsamlingen 
gjennom de ordinære generalforsamlingssaker; styrets beretning 2017, regnskap 2017, 
budsjett 2018, fastsetting av kontingent for 2020, valg av styre (se pkt 2).	Kontingenten for 
2019 ble uendret: kr 400 for vanlige medlemmer og kr 200 for studenter og pensjonister. 	
 
Den faglige delen tok i år for seg tjenester i apotek. Sykehusapotekene HF og hver av 
apotekkjedene er blitt utfordret til å svare på følgende spørsmål: Utviklingen av tjenester i 
apotek fremover – er dette veien å gå? Håvard Selby Ebbestad, styreleder NFS, ledet 
innleggene som ble holdt av: 

- Malin Davidsson og Elin Trapnes, Sykehusapotekene HF 
- Ellen Karine Ous, Apotek 1 
- Ken Tesaker, NMD/Vitusapotek 
- Ken Hauge, Boots apotek 

 
Vårmøte, 31. april  
Møtet ble holdt i samarbeid med Farmasøyter Uten Grenser (FUG), i Apotekforeningens 
lokaler. Det var 20 som deltok. Program vars om følger:  

- Tuberkulose i verden i «Stopp tuberkulosens tidsalder» - Overblikk, spesielt 
utsatte grupper og pasienthistorier 

                        v/ Merete Taksdal, LHLs internasjonale tuberkulosestiftelse 
- Hvilken betydning har smitte fra utenlandsopphold for smittevernet i Norge? 

                        v/ Hans Blystad, Folkehelseinstituttet 
 
 
 



 

 

 
FARMASIDAGENE 2018, 8. -9. november  
Farmasidagene ble for første gang avholdt i Meet Ullevaal.  
Det var to temaer: 

• Kommunikasjon – en hjørnesten på veien fra kunnskap til resultat (plenum og 
parallell sesjon) 

• Smertestillende til nytte og besvær (parallell sesjon) 
 
I tillegg ble det arrangert følgende workshops: 

• Apokus, hver på 1 time, torsdag og fredag: 1. Trygg «herjing» med legemidler 
                                                   2. Ekvianalgetiske doser 
                                                   3. Migrenepasienten 

 
• Relis Sør-Øst, 3 timer, fredag:  

Legemidler til gravide og ammende – hvordan finne informasjon og hvordan gi 
balanserte råd 

 
• Forskningsrådet/Innovasjon Norge/SPARK Norway, 1 time fredag:  

Kræsjkurs i kommersialisering av forskning – Slik skaffer du midler til å 
videreutvikle egne ideer 

 
Totalt antall deltagere var 693 (731 i 2017). Antall deltagere torsdag var 683 (637 i 2017) og 
fredag 638 (527 i 2017).  
 
For første gang i 2018 ble det opprettet en arrangementskomitè bestående av: 
 Hege Helm (leder) 
 Ragnar Gåseby, leder av programkomité, profilering 
 Annette Race, leder av programkomité 
 Vendil Åse, Apotekforeningen, profilering 

Jasmin Dinarevic, Apotek 1, profilering 
Karin Svensberg, posteravdelingen 

 Rebwar Saleh, posteravdelingen, Pecha Kucha 
 Arton Baftiu, posteravdelingen 
 Elin Rugnes Andersen, Pecha Kucha 
 Unni Hjelmaas, Statens legemidelverk, workshop 
 
Programkomiteen for «Kommunikasjon – en hjørnesten på veien fra kunnskap til resultat» 
besto av følgende personer: 
 Ragnar Gåseby, konsulent (leder) 
 Dag Jordbru, Statens legemiddelverk 
 Hilde Frøyland, Diakonhjemmet Sykehusapotek 
 Asefeh Moradi Johnsen, Norsk Medisinaldepot 
 Karin Svensberg, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo 
 Janne Kutschera Sund, Sykehusapotekene Midt-Norge 
 Irja Kjærvik, Sykehusapotekene HF 



 

 

 Rønnaug Larsen, Norges Farmaceutiske Forening 
 Ingvil Holth, Pfizer, representant fra styret 
 Elin Thuy, Studentrepresentant fra Universitetet i Oslo 
 
Programkomiteen for «Smertestillende til nytte og besvær» besto av følgende personer: 

Annette Race, Sykehusapoteket i Østfold, representant fra styret (leder) 
Cecilie Johannessen Landmark, OsloMet – storbyuniversitetet 
Kirsten Viktil, Diakonhjemmet sykehusapotek 

 Tarin Viyan, Vitusapotek Jernbaneapoteket 
 Kristian Svendsen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 
 Rebwar Saleh, Sykehusapotekene Oslo, representant fra styret 
 Arton Baftiu, OsloMet – storbyuniversitetet, representant fra styret 
 Tran Nguyen, Studentrepresentant fra Universitetet i Oslo 
 
Ansvarlige for posteravdelingen var: 

Arton Baftiu, OsloMet – storbyuniversitetet  
Rebwar Saleh, Sykehusapotekene HF  
Karin Svensberg, Universitetet i Oslo 
 

Ansvarlige for Pecha Kucha var: 
Elin Rugnes Andersen, Apokus 
Rebwar Saleh, Sykehusapotekene HF 

 
Fotograf:   

Wenche Strømhaug, Ullevål sykehusapotek 
 Elever fra medialinjen, Elvebakken skole 
 
 
Det ble avholdt 4 møter i arrangementskomiteen, 2 møter med de ansvarlige for profilering 
og ett evalueringsmøte etter kongressen. I tillegg ble det avholdt 3 møter med de ansvarlige 
hos Meet Ullevaal for planlegging av ny app og Farmasikvelden, i tillegg til ett 
evalueringsmøte etter kongressen. Katrin Andersen fra NPG og Hege Helm hadde i tillegg en 
rekke kontaktmøter med mulige utstillere i det nye kongressenteret. En uke før kongressen 
ble møtelederne invitert til et informasjonsmøte. 
  
Farmasidagene ble startet og avsluttet med sang og musikk av Hanne Sandberg (vokal) og 
Helene Dugstad (piano), begge farmasøyter. 
 
Det var 46 betalende (41 i 2017) utstillere som deltok (i tillegg gratis stand fra Farmasøyter 
uten Grenser, Norsk Farmasihistorisk Selskap og NFS). Det var til sammen 27 postere (29 i 
2017). Det ble arrangert «postermingling» og spørrekonkurranse i de store pausene, torsdag 
og fredag. 11 roll-up med logo var satt opp på sentrale steder inne på kongressenteret, og 4 
store beachflagg (4m) og 20 små beachflagg (2m) viste vei utenfor. Alle skjermene inne på 
kongressenteret ble benyttet til å vise vei, profilere postere etc.  
 



 

 

For første gang ble det benyttet en app som erstattet registeringen, programheftet og 
spørrekonkurransen blant utstillerne. 
 
Daglig leder holdt en kort innledning til Farmasidagene hvor blant annet fotos av styret i 
NFS og programkomitémedlemmene ble vist, før styreleder offisielt åpnet Farmasidagene 
2018. Det ble oppfordret til å melde seg inn i NFS. Gave til foreleserne var en drikkeflaske 
fra Hadeland Glassverk med NFS sin logo. Umiddelbart etter kongressen ble det sendt ut en 
evaluering til de som deltok på kongressen via appen. Resultatene fra denne er med på å 
danne grunnlaget for kongressen i 2019. 
 
Samarbeidspartner vedrørende utstillingen i Meet Ullevaal var Norwegian Promotion Group 
AS (NPG). Samarbeidspartner vedrørende utsending av invitasjon, påmelding av deltagere, 
utsending av faktura og betaling var Proviso Event AS.  
 
Farmasikvelden 
Farmasikvelden (tidligere Pølsefesten) ble arrangert utenom selve Farmasidagene, og fant 
sted torsdag 8. november fra kl.17.30 i Ullevaal Panorama. 
 
 
4. KURS 
QP-kurs, QP-oppfriskningskurs, Kurs for apotekansatte/kliniske studier, GDP-kurs og GDP-
oppfriskningskurs regnes som undervisning (enveis kommunikasjon). 
 
GDP-kurs (Good Distribution Practice) 
Kurset ble avholdt 7.-8. mars, med 49 deltagere (47 betalende og 2 gratis fra 
Legemiddelverket). Kursholdere var Michael V. Møller og Mariann Østergaard Bomholt 
(Pharmakon, Hillerød Danmark), Line Saxegaard og Mona Wensaas Kinn (Statens 
Legemiddelverk). Kurset ble arrangert på Thon Hotel Opera, Oslo. Kurset fikk veldig bra 
evaluering. 
 
GDP-oppfriskningskurs 
Kurset ble avholdt 5.-6. mars med 25 deltagere (23 betalende og 2 gratis fra 
Legemiddelverket). Kursholdere var Michael V. Møller og Mariann Østergaard Bomholt 
(Pharmakon, Hillerød Danmark), Line Saxegaard og Mona Wensaas Kinn (Statens 
Legemiddelverk). Kurset ble arrangert på Thon Hotel Opera, Oslo. Kurset fikk veldig bra 
evaluering. 
 
QP-kurs (Qualified Person) 
Kurset er et intensivt 3 dagers kurs og ble tilbudt 28.-30. mai. Kurset ble arrangert på Thon 
Conference Universitetsgaten, Oslo, hvor 26 personer deltok. Kursholdere var Lynne Byers 
og Peter Gough fra NSF-DBA Ltd, samt Line Saxegaard fra Statens legemiddelverk. Kurset 
fikk veldig gode evalueringer. 
 
 
 
 



 

 

QP-oppfriskningskurs (Law update) 
Kurset er et dagskurs og ble arrangert 31. mai på Thon Conference Universitetsgaten, Oslo, 
hvor 22 personer deltok. Kursholder var Peter Gough fra NSF-DBA Ltd. Kurset fikk veldig 
gode evalueringer. 
 
Kurs for apotekansatte om krav og forventninger til: 

• Apotek som importerer legemidler fra EØS-land   
• Apotek som skal tilvirke legemidler til kliniske studier 

Kurset ble arrangert på Thon Hotel Bristol, Oslo, hvor 25 personer deltok. Foredragsholdere 
var Line Saxegaard, Mona Wensaas Kinn, Danijela Steng og Ingun Solberg fra Statens 
Legemiddelverk, Kristin Fodstad fra Apotek 1, Tone Lund Nordal fra Sanivo Pharma AS og 
Susanne Pieper fra Sykehusapoteket i Trondheim. Kurset fikk veldig bra evaluering. 

Dagsseminar for farmasi- og medisinstudenter og nyutdannede kandidater: praktisk 
legemiddelgjennomgang og avmedisinering 
Lørdag 20. oktober arrangerte NFS i samarbeid med Statens legemiddelverk et seminar om 
legemiddelgjennomganger for farmasi- og medisinstudenter. Foredragsholdere var Kirsten 
Viktil, Diakonhjemmet Sykehusapotek, Solveig Vist, Lovisenberg Sykehusapotek, Steinar 
Madsen og Morten Finckenhagen, Statens legemiddelverk. Ali Ali, turnuskandidat ved Ahus, 
innledet seminaret. Det var 64 deltagere, fra farmasi og 40 fra medisin. Dagen ble meget 
vellykket og evalueringen i etterkant tilsier at dette burde gjentas. Seminaret har en egen 
Facebook-gruppe med 739 følgere. 
 
FEVU-poeng 
FEVU er en forkortelse for Farmasøyters Etter- og Videre Utdanning og er et poengsystem 
hvor deltagelse i faglige etterutdannelsesaktiviteter registreres. Dette er et system som 
Norges Farmaceutiske Forening (NFF) har utviklet, og som tilbys gratis til alle som er 
medlemmer i NFF. NFS søker NFF fortløpende om godkjennelse av sine kurs og 
arrangementer for FEVU-poeng, og hadde følgende godkjennelser for 2018: 

Kurs  Varighet        FEVU-poeng 

GDP-kurs 2 dager 11,5 
GDP-oppfølgingskurs 
Kurs «klinisk» 
QP-kurs 
QP-oppfriskningskurs 

1,5 dager 
2 dager 
5 dager 

 10,0  
17,0 
  5,0 

TPS for farmasi- og medisinstudenter 
 
Farmasidagene 2018: 
torsdag 8. november  
fredag 9. november  

1 dag 
 
1 dag 
1 dag 
   

  3,5 
 

  5,0 
  5,0  

 
 
 
 



 

 

5. REPRESENTASJON (kronologisk) 
 
Forskningsseminar i legemidler til barn, i regi av Sykehusapotekene HF, 17. januar, 
Lysebu, Oslo 
Deltager: Hege Helm (observatør) 
 
Karrieredag hos studentene i Namsos, 13. februar 
Deltager: Hege Helm, innlegg om NFS i tillegg til Pecha Kucha foredrag om engasjement 
 
Felleskatalogen 60 år, Felix konferansesenter, 7. mars 
Deltager: Hege Helm 
 
NSF kursdag, «Med sykehusfarmasien inn i fremtiden», Gardermoen, 8. mars  
Deltager: Hege Helm 
 
Nasjonalt fagorgan (tidl. Profesjonsråd) for utdanning og forskning innen farmasi, 
OsloMet – storbyuniversitetet, 12.-13. mars 
Observatør: Hege Helm *) 
 
Dagens Medisin Arena; «Helsedata – på tide å forløse potensialet?», Diakonhjemmet 
sykehus, 4. april 
Deltager: Håvard Selby Ebbestad 
 
Avslutningsseremoni i Tromsø for Bachelor i farmasi kull 2015 og Master i farmasi 
kull 2016, 15. juni 
Deltager: Hege Helm, tale til kandidatene 
 
Studieavslutning ved OsloMet – storbyuniversitetet, 15. juni 
Deltager: Håvard Selby Ebbestad, tale til kandidatene 
 
Vitnemålsseremoni for studentene på Integrert masterprogram i farmasi, kull13 ved 
Universitetet i Bergen, 21. september 
Deltager: Hege Helm, tale til kandidatene 
 
Verdens farmasøytdag i regi av FUG og NFF, «Fra braindrain til braingain», 
Litteraturhuset, 25. september 
Deltager: Hege Helm 
 
Karrieredag hos studentene i Namsos, 8. oktober 
Deltager: Hege Helm, innlegg om NFS i tillegg til Pecha Kucha foredrag om engasjement 
 
Dagens Medisin Arena; «Diabetes», Diakonhjemmet sykehus, 10. oktober 
Deltager: Hege Helm 
 
 



 

 

Høstmøte i regi av NFF – Oslo og Akershus krets; «Legemiddelmangel», Møterom 1858 
NFF, 17. oktober 
Deltager: Hege Helm 
 
Norges Farmaceutiske Forening 160 år; Festmiddag, Thon Hotel Lillestrøm, 14. 
november 
Deltager: Hege Helm 
 
Norges Farmaceutiske Forening 160 år; Jubileumsseminar, Thon Hotel Lillestrøm, 15. 
november 
Deltager: Hege Helm 
 
Dagens Medisin Arena: «Vaksine», Lovisenberg diakonale sykehus, 15. november 
Deltager: Hege Helm  
 
International Pharmaceutical Federation (FIP) 31. august – 6. september 2018 
Hege Helm representerte NFS ved FIP-council møte og -kongressen i Glasgow, Skottland. 
Håvard Selby Ebbestad deltok 3 dager. 
 
 
*) Vedtak i Nasjonalt fagorgan (tidl. Profesjonsråd) for utdanning og forskning innen 
farmasi: «Enighet om å beholde alle observatørene inkludert NFS, samt invitere 
Legemiddelverket til å være observatør. I tillegg ønsker fagorganet å omgjøre ekstern 
representant (Norske Sykehusfarmasøyters Forening, NSF) til observatør, slik at kun 
institusjonene og studentrepresentantene har stemmerett.» 
 
 
Kontaktmøter: 

• Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi (Stiftelsen), 5. februar: Ellen Finstad 
(sekretær), Hans-Petter Heide Johannessen (ny leder) og Hege Helm 

• LMI, 15. februar: Lars Alnæs (LMI), Håvard Selby Ebbestad (NFS) og Hege Helm  
• NPG,15. februar: Katrin Andersen (NPG), Håvard Selby Ebbestad (NFS) og Hege 

Helm  
• Boots apotek, 15. februar: Maren Rambøl Ruud, Heidi Mikalsen, Katrin Andersen 

(NPG) og Hege Helm  
• NMD/Vitusapotek, 10. april: Camilla Giske, Katrin Andersen (NPG) og Hege Helm  
• Apotek 1, 18. april: Anette Vetland, Katrin Andersen (NPG) og Hege Helm 
• Etikkrådet, 23. april: Jan Egil Røe (leder av Etikkrådet) og Hege Helm 
• Studenter ved Universitetet i Oslo, 6. juni, 22. august, 25. september: Bendik 

Nikolai Kvingan, Era Gruda og Hege Helm 
• Ræder advokatbyrå (ang. GDPR), 29. august: Vebjørn Søndersrød (advokat), Elin 

Rugnes Andersen (NFS) og Hege Helm 
• Polyteknisk Forening, 2. november: Jill Dalviken, Mette Vågnes Eriksen, Håvard 

Selby Ebbestad (NFS) og Hege Helm 
 



 

 

Kontaktmøte med Trondheim kommune angående mentorprogram for flyktninger, 
10. desember, Gardermoen: 
NFS ble kontaktet av Trondheim kommune da de bygger opp et mentorprogram for 
flyktninger med høyere akademisk utdanning. Hege Helm inviterte til et møte med 
representanten fra Trondheim, styreleder i Farmasøyter Uten Grenser (FUG) og en 
representant fra Läkemedelakademin i Sverige som har jobbet med mye av det samme der. 
Det ble bestemt at FUG og NFS skal oppfordre sine medlemmer til å melde seg som mentor, 
og at Apokus kontaktes med tanke på å tilby gratis e-læringskurs til adeptene som deltar i 
programmet. De tilstedeværende var begeistret over initiativet og håper dette kan nå ut 
videre til andre kommuner etter hvert. 
 
Diverse møter i forbindelse med nye kontor- og møtelokaler 
Lokalene i Slemdalsveien 1 gjennomgikk store utbedringer i 2018. Tidligere møtelokaler i 5. 
etasje ble bygget om til kontorlokaler, og de som hadde lokaler i 3. etasje flyttet opp, bortsett 
fra Legemiddelhåndboken og NFS. Det ble bestemt å leie ut hele 3. etasje ekstern, og det var 
usikkert om de to gjenværende leietagerne skulle få beholde lokalene sine. Dette førte til 
mye ekstra aktivitet for daglig leder i NFS som hadde møter med mange aktører, både med 
tanke på nytt kontorlokale, men også møterom for NFS sine aktiviteter. Da NFS kun har én 
ansatt er det viktig at kontoret ligger i et farmasøytisk miljø. NFS inngikk en avtale om å leie 
det nye møterommet 1858 til Norges Farmaceutiske Forening ved behov, og NFS ble også 
tilbudt et kontor i deres lokaler. På slutten av året kom NAF-Gårdene AS med nye innspill 
og lovet både Legemiddelhåndboken og NFS kontorlokaler i Apokus sine tidligere lokaler i 
3. etasje, og det ble bestemt at NFS forblir i Slemdalsveien 1.  
 
 
6. ØKONOMI 
Foreningens resultatregnskap for 2018 viser et overskudd på kr. 78 950. Tilsvarende tall for 
2017 var et overskudd på kr. 519 625. I forhold til vedtatt budsjett for regnskapsåret, hadde 
Selskapet et tap på Farmasidagene på kr 245 494 i 2018. I 2017 var tilsvarende tall et pluss 
på kr 187 273. Sammen med en rekke kurs i regi av Selskapet, endte resultatet med nevnte 
overskudd. Selskapets egenkapital per 1.1.18 var kr 4 084 545, og per 31.12.18, kr 4 163 
495. Årsregnskapet er utarbeidet på basis av fortsatt drift. Styret bekrefter at fortsatt drift er 
tilstede. 
 
 
7. DET GIFTIGE KORS 
Kjersti Bakken ble tildelt Det Giftige Kors på Farmasidagene 2018. 
Ordenskollegiet 2018 var Hedvig Nordeng (leder) og Håvard Selby Ebbestad. Da Hedvig 
ikke kunne være tilstede under kongressen var det Øyvind Holte som bistod Håvard. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. STIPENDFONDET 
Stipendstyret består av  
(http://www.nfs.no/Stipend/Medlemmer-av-Stipendstyret/): 
 
Anne Elise Eggen (leder), Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 
Katrine Bøvre, Sykehusapoteket Lørenskog 
Gry Stensrud, Photocure 
Espen Molden, Diakonhjemmet sykehus/ Universitetet i Oslo 
Marianne Hiorth, Universitetet i Oslo 
 
Øyvind Holte, Statens legemiddelverk, er stipendstyrets sekretær.  
Stipendstyret har hatt 1 møte i 2018.  
 
Stipendberetninger 
De som blir tildelt stipend forfatter stipendberetningen som en artikkel, gjerne med bilder. 
Dette blir publisert på hjemmesiden, med link på Facebook, slik at alle kan se hva 
stipendmidlene blir brukt til. Stipendberetninger må sendes inn senest 1,5 år etter tildelingen. 
 
 
9. ETIKKRÅDET 2018 
Rådets sammensetning: 
Foreningen av industrifarmasøyter i Norge (FIFN); Camilla Wibetoe, Novartis 
(Vara: Therese Bohne, Roche) 
Nasjonalt profesjonsråd for farmasiutdanning; Marit Waaseth, UiT 
(Vara: Janne Mjelle, UiT) 
Norges Farmaceutiske Forening; Hilde Frøyland, Diakonhjemmet sykehusapotek 
(Vara: Mona Tootoonchi, Boots Norge) 
Norsk Farmasøytisk Selskap; Hege Willoch, Norsk Medisinaldepot  
(Vara: Håvard Selby Ebbestad, Fürst Medisinsk Laboratorium) 
Norske Sykehusfarmasøyters Forening; Jan Egil Røe (Rådets leder, Lovisenberg 
sykehusapotek) 
(Vara: Anne Elise Monclair, Sjukehusapoteka Vest HF) 
Primærapotek: Xuan Nguyen, Ditt Apotek  
(Vara: ingen) 
Norwegian Pharmaceutical Students Association (NoPSA); Era Gruda, Universitetet i 
Oslo 
(Vara: Lisa Nguyen, Universitetet i Oslo) 
 
Hege Helm, Norsk Farmasøytisk Selskap, er Etikkrådets sekretær.  

Rådet hadde 3 møter (ett ble avlyst) i 2018. 
I tillegg arrangerte Etikkrådet i samarbeid med NFF et kveldsmøte om etikk, «Helsetjenester 
i apotek», som tok opp følgende til diskusjon: Er det for travelt i apotek til at farmasøyter 
kan yte faglig service og farmasøytiske tjenester? Hva er egentlig god kundeservice i apotek: 
å få faglig veiledning, raskest mulig ekspedisjon, bredest smil? Det ble holdt 3 innlegg og 3 



 

 

stk. 5-minutters innlegg som opptakt til diskusjon. Det var ca 60 deltagere på møtet. Møtet 
ble holdt i NFF sitt møtelokale 1858.  

 
10. KOMMUNIKASJON 
 
Nettsider www.nfs.no  
Selskapets nettsider er vedlikeholdt og oppdatert.  
Trafikken på nettsiden har avtatt noe i 2018 i forhold til året før. Det er færre nye brukere 
som har vært inne på siden. Personene som har besøkt siden, har besøkt den flere ganger, i 
snitt 1,58 ganger (2017: 1,7). I 2018 var det 16 561 økter på siden, med gjennomsnitt 
sidevisning på 4,2 sider (2017: 19 008 / 4,7). 92,6 % av all trafikk benytter nettsiden fra 
desktop, noe som er veldig høyt til å være i 2018, normalt pleier dette å være 50/50 
PC/mobil. Andel nye besøkende er høy i forhold til returnerende besøkende, som kan være 
en indikasjon på at mobilversjonen ikke gir det brukerne er ute etter og dermed ikke 
returnerer. Arbeidet med ny nettside og responsiv nettside for nettbrett/mobil ble påbegynt i 
2018. Ny hjemmeside skal lanseres våren 2019. 
 
Facebook 
NFS åpnet Facebook-siden Norsk Farmasøytisk Selskap i november 2014. Siden brukes 
aktivt og har 1630 følgere. I tillegg drifter NFS følgende sider: 
 

- Nettverket Unge farmasøyter, avd. Oslo 
Nettverket har en egen Facebook-gruppe med 193 medlemmer. 

- Etikkrådet 
Rådet har en egen Facebook-side hvor det har vært mye aktivitet det siste året.    
Siden har 784 følgere. 

- Lege + farmasøyt = sant. Dette er en egen side som ble opprettet i forbindelse med 
seminarene NFS arrangerer sammen med SLV for farmasi- og medisinstudenter; 
tverrfaglig samarbeid om legemiddelgjennomganger og avmedisinering. Siden har 
739 følgere. 

 
Film og YouTube 
NFS har en egen YouTube konto hvor alle filmer legges ut. NFS har engasjert media-linjen 
ved Elvebakken skole til å filme alle foredragene under Farmasidagene. Foredragsholderne 
ble i forkant spurt om tillatelse, og det ble tatt hensyn til de som ikke ønsket filmopptak av 
seg selv. Filmene er lagt ut på YouTube under Norsk Farmasøytisk Selskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Publiserte artikler om NFS, og NFS sine arrangementer 
 
DM Pharma, i forbindelse med Farmasidagene: 
12.11.18 Utdanningsdebatt: Erkjenner forbedringspotensial ved studentpraksis 

Apotekforeningen vurderer mer formelle krav til veiledere i apotek. 
 

12.11.18 Varsler nye læringsmål for kommunikasjon i farmasiutdanningen 
«Så å si alle» ønsker seg mer kommunikasjon i utdanningen, ifølge studieleder 
ved OsloMet 
 

 
Norsk Farmasøytisk Tidsskrift (NFT): 
9/2018 
 

Fagkveld om helsetjenester i apotek 
- Fagkveld i regi av Etikkrådet, NFS og NFF 

Artikkelen skrevet av Guri Wilhelmsen, Norges Farmaceutiske Forening 
 

Farmasidagene 2017/2018: 
 
1/2017 Fast(er) track to market: Vil gi pasientene raskere tilgang til nye legemidler 

Jan Petter Akselsen, Legemiddelverket 
 
Raskere godkjenning av legemidler kan slå begge veier 
Ulrike Jüse, Legemiddelverket 
 
Matematiske modeller i legemiddelutvikling: - Overbevist om at dette er 
fremtiden 
Ulrika Simonsson, Uppsala universitet/Pharmetheus AB 
 
Økende polyfarmasi blant eldre 
Hege Kersten, Sykehuset Telemark 
 
Mer enn halverte medisinlistene 
Pernille Bruusgaard, Kirkens Bynisjon/Bekkalgshjemmet 
 
FAS UT – hur avsluta läkemedelsbehandling 
Claes Lundgren, Norrland univeristetssjukehus 
 

2/2018 
 

Én innbygger – én journal: - Dette er en stor ambisjon 
Pia Braathen Schønfeldt, Direktoratet for e-helse 
 
Pasientens legemiddelliste: det haster med å få på plass en løsning 
Karin Skaare Mortensen, Direktoratet for e-helse 
 
Nettapotek ett år etter: - Vi har med seriøse aktører å gjøre 
Jørgen Huse, Legemiddelverket 



 

 

 
Teknologi + farmasøyt = bedre pasientbehandling? 
-Norge har sovet i timen de siste 20 årene 
Paneldebatt ledet av Øyvind Bosnes Engen, Dagens Medisin 
 

10/2018 Cannabinoider i smertebehandling 
Cecilie Johannessen Landmark, OsloMet-Storbyuniversitetet 
 
Nye muligheter for målrettet digital legemiddelkommunikasjon 
Aleksander Skøyeneide, Legemiddelverket 
 
Ingen av apotekkjedene har toveiskommunikasjon i sosiale medier 
Geir Ove Harnes, Geelmuyden Kiese 
 
Industri og myndigheter vil gi legemiddelinformasjon 
Paneldebatt ledet av Øyvind Bosnes Engen, Dagens Medisin 
 
Får farmasistudenter nok kommunikasjonsopplæring? 
Paneldebatt ledet av Rønnaug Larsen, Norges Farmaceutiske Forening 
 
Apokus treningslab: Migrenepasienten 
Skrevet av deltager Guri Wilhelmsen, Norges Farmaceutiske Forening 
 
Kjersti Bakken tildelt Det Giftige Kors for 2018 
 

 
 
 
Nettverksbygging 
NFS har i 2018 bidratt aktivt til kontakt mellom farmasøyter på tvers av de farmasøytiske 
arbeidsplassene. NFS har utført sekretariattjenester for Foreningen av Industriansatte 
Farmasøyter i Norge (FIFN), Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF), Farmasøyter 
uten Grenser (FUG) og noe for Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS).  
 
NFS har også støttet studentorganisasjonene Veneficus (UiO) og Placebo (UiT), samt 
NoPSA (Norwegian Pharmaceutical Students' Association) med økonomiske bidrag. I tillegg 
har NFS støttet studietur for studentene ved OsloMet og gitt et bidrag til karrieredagen ved 
Universitet Nord, Namsos (linjeforeningen Prodrug). 
 
Nettverksgruppene i regi av NFS skal være selvdrevne og selvfinansierte ved at det på hvert 
møte utpekes ansvarlige for neste møte. Kostnadene dekkes enten ved at deltakerne spleiser 
eller at arrangørene skaffer sponsormidler. Et unntak er adeptnettverket; her står NFS som 
arrangør. Alle som deltar i et nettverk må være medlem i NFS. 
 
 



 

 

NFS nettverk 
• Nettverksgruppe Unge farmasøyter, avd. Oslo 

Det er 95 unge farmasøyter på listen, og 10 - 20 som møter opp hver gang. Når 
møtene har funnet sted i Apotekforeningens lokaler er det daglig leder i NFS som har 
vært ansvarlig for arrangementet.  
Det ble avholdt 3 treff i 2018 med følgende tema:  

- Besøk hos IFE, 17. januar 
- Inven2 og hvordan de jobber, 23. april 
- Besøk hos SLV med foredrag om legemiddelmangel og 

risikominimeringstiltak, 12. juni 
 

 
• Adept-nettverkstreff  

Adept-nettverkstreff er ment for de farmasøytene som tidligere år har deltatt i NFS 
Mentorprogram. Planen er å invitere seg ut til forskjellige arbeidsplasser 1-2 ganger i 
året. Det ble avholdt ett adept-nettverkstreff i 2018. 20. september var nettverket 
invitert til Norsk Medisinaldepot hvor det var besiktige av det store lageret i tillegg til 
to interessante innlegg:  

- Ken Tesaker fortalte om historien til NMD 
- Inger Helene Thorkildsen fortalte om hvordan det var å jobbe på 

servicekontor kontra i apotek 
 

• Ledernettverket 
Nettverket er hovedsakelig myntet på farmasøyter med lederansvar, men er også åpen 
for andre med interesse for ledelse. Det er 60 personer på listen. 
Formål: 
 - Bidra til å utvikle gode ledere innen farmasien 
 - Etablere et forum for refleksjon og personlig utvikling 
 - Tilby en jevnlig møteplass for farmasøyter som er opptatt av godt lederskap og 
ledelsesspørsmål, og som har interesse for å fremme norsk farmasi 
 - Sammen med NFS øvrige nettverk og møteplasser, bidra til erfaringsutveksling, 
debatt og kunnskapsdeling. 
Det ble avholdt 1 treff i 2018 og ansvarlig for temaet var Håvard Selby Ebbestad: 

- Besøk på Stortinget, 18. oktober, med omvisning av farmasøyt og 
stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H). Han holdt også et innlegg 
for nettverket om ledelse i politikken.  

 
• FFA-nettverket 

Norsk Farmasøytisk Selskap drifter et nettverk for FFA´er, med 2-3 møter i året. 
Tema for møtene skal være diskusjon av felles problemstillinger, «share-best-
practise», fortolkning av regelverk, gjennomgang nye krav og endringer i regelverk, 
oppfriskning av GDP for å holde krav til regelmessig trening og utvikling etc. 
Nettverket er også tilgjengelig for alle som jobber med QP, og treffene finner sted på 
ettermiddagen fra kl 14-16. Det er 85 medlemmer i nettverket og alltid godt oppmøte 
på treffene. Det ble avholdt 2 treff i 2018: 



 

 

- 11. juni i Apotekforeningens lokaler, Slemdalsveien. Temaene for 
ettermiddagen var: 
«Forfalskningsdirektivet og serialisering», ved LMI 
«Grossistforskriften- områder som motstrider med EU- GDP innspill til 
høring av forskriften» 
«Fokusområder på SLV tilsyn- tilbakemeldinger fra FFA nettverket» 

- 21. november i møtelokalet 1858 til NFF. Temaet var 
«Forfalskningsdirektivet og serialisering – hvordan påvirker det 
prosessene i verdikjeden?» 

 
• Galeniker-nettverket 

Formål med nettverket: 
- Tilby en jevnlig møteplass for farmasøyter med interesse for alle aspekter innen 
galenisk farmasi  
- Være forum for faglige diskusjoner og nettverksbygging på tvers av bransjen 
- Bidra til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling  
- Bygge, stimulere og inspirere til fokus på en unik farmasøytisk kompetanse  
- Bidra til å gjøre galenisk farmasi et attraktivt valg for farmasistudenter 
Målet er å ha 2-3 treff i året. Nettverket har 70 medlemmer. 
Det ble avholdt to treff i 2018: 

- 16. januar møttes nettverket i Apotekforeningens lokaler i Slemdalsveien 
1. Temaene for kvelden var «Tilvirkning på sykehusapotek – hva 
produserer vi, og hvilke galeniske utfordringer møter vi?» og «Skal vi 
dele? Om klinikk, galenikk og dosetilpasning til barn». Det var ca 40 
tilstede. 

- 1. november var det Photocure som var vertskap. Tema for kvelden var: 
“PCI Biotech - Unlocking the potential of innovative medicines” og 
“Fotodynamisk diagnose og behandling». Det var ca 20 tilstede. 

 
NFS Mentorprogram 
En ny runde av NFS Mentorprogram starter alltid i august. I januar avholdes et 
midtevalueringstreff, og i juni en avslutningsfeiring. 
 
Mentorprogrammet 2017/2018 
10. januar ble det avholdt Midtevalueringsmøte for de 12 adeptene og deres mentorer i 
Apotekforeningens lokaler, Slemdalsveien 1. Hege Willoch, fag- og kvalitetssjef i NMD, 
holdt innlegget «Hva er fokuset ditt når du jobber med prosesser? Presentasjon av Lean Six 
Sigma som verktøy!». Etter gjennomgang av evalueringen så langt, som for øvrig var 
gjennomgående positiv, holdt Ole Kristian Hjelstuen, leder av Inven2, følgende innlegg 
«Inven2 er med å lage morgendagens helsenæring». 
 
14. februar møttes kun adeptene i apotekforeningens lokaler, for å dele av sine erfaringer og 
gi hverandre inspirasjons for videre mentorering. Hege Helm var tilstede etter ønske fra 
adeptene. 
 



 

 

5. juni ble sluttevalueringsmøtet avholdt hos AbbVie på Fornebu. Vi ble ønsket velkommen 
av Lene Hestdal og adept Elise Skogheim, som hadde blitt tilbudt jobb hos sin mentor. 
Daglig leder i AbbVie, Lena Nymo Helli, holdt et innlegg hun hadde kalt «Fra farmasøyt til 
daglig leder». Marte Fjelle, Human Resources Director, fortsatte med følgende innlegg;  
 «Når alt henger sammen med alt – veien til å bli kåret til Norges beste arbeidsplass». Begge 
innleggene førte til stort engasjement bland de tilstedeværende. 
 
AbbVie inviterte til slutt på et rikholdig sushibord og god drikke. Etter bevertningen ble 
resultatene av den elektronisk spørreundersøkelse, som var sendt ut i forkant, lagt frem.  
 
Mentorprogrammet 2018/2019 
Da søknadsfristen for å bli tatt opp som adept gikk ut 15. juni var det kun to søknader som 
var kommet inn. Dette har siden oppstarten i 2010 ikke forekommet. Styret i NFS valgte å ta 
pause fra programmet ett år, og forhåpentligvis komme sterkere tilbake i 2019. 
 
 
11. MEDLEMSKAP 
NFS er medlem i Norsk Farmasihistorisk Museum, Norsk Forening for 
Farmakoepidemiologi, FIP (International Pharmaceutical Federation) og Polyteknisk 
Forening. I tillegg abonnerer NFS på Norsk Farmasøytisk Tidsskrift, Dagens Medisin og 
Dagens Medisin Pharma. 
 
 
12. ANSATTE 
Daglig leder, Hege Helm, er ansatt i 100% stilling. Hun ble ansatt 1. januar 2013. 
 
 
13. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 
Selskapets drift forurenser ikke det ytre miljø. Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende 
uten behov for å gjennomføre særskilte tiltak. 
 
 
14. FORSKNING OG UTVIKLING 
Selskapet har ingen egen FoU aktivitet. 
 
 
15. LIKESTILLING 
Det er kun 1 fast ansatt. I styret er det lik representasjon av kvinner og menn. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Oslo 12. mars 2019 
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Hege Helm 
daglig leder 


