STYRETS BERETNING FOR 2019
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
31.12.2019 hadde foreningen 1082 individuelle medlemmer. Tilsvarende tall for 2018 var
1035 individuelle medlemmer. Som medlemmer er bare ført opp de som har betalt
kontingent for 2019.

2. STYRET
Etter Generalforsamlingen 2019 har styret hatt følgende sammensetning
(http://www.nfs.no/Om-oss/Styret/):
Leder:
Nestleder:

Håvard Selby Ebbestad, Fürst Medisinsk Laboratorium
Øyvind Holte, Statens legemiddelverk

Styremedlemmer:

Hedvig Nordeng, Universitetet i Oslo
Rebwar Salar Nori Saleh, Sykehusapotekene Oslo
Hege Willoch, Norsk Medisinaldepot
Arton Baftiu, Statens legemiddelverk

Varamedlemmer:

Elin Rugnes Andersen, Apokus
Annette Race, Sykehusapoteket Østfold, Moss
Cecilie Vo Beiske, Curida AS
Viyan Tarin, Apotek 1

Observatør fra NoPSA: Frank-Oliver Danielsen, Universitetet i Oslo
Det ble avholdt 8 styremøter for styret i 2019. Varamedlemmene og observatør har deltatt på
møtene.

NFS avdeling Bergen
NFS fikk en henvendelse fra Svein Haavik og Torgils Fossen ved Universitetet i Bergen om
å opprette en egen avdeling av NFS i Bergen, slik at de fritt kan invitere farmasøyter i
området til fagmøter av ymse slag. På styremøtet i oktober 2018 ble det bestemt at dette er i
tråd med strategien til NFS om å nå bedre ut i distriktene, og daglig leder fikk i oppdrag å se
på et samarbeid. NFS avdeling Bergen ble et faktum på stiftelsesmøtet 22. januar i Bergen.
Det ble bestemt å opprette en styringsgruppe som er underordnet styret i NFS. Disse ble
valgt ved akklamasjon:
Leder:
Torgils Fossen, Universitetet i Bergen
Håvard Røkke, primærapotek
Margrete Einen, sykehusapotek
Marlen Stalheim, studentrepresentant
Bisharo Osman, sykehusapotek
Bisharo Osman ble valgt for å ta ansvaret for å reaktivere nettverket Unge farmasøyter (se
under Nettverk, lenger nede i dokumentet). Styringsgruppa hadde sitt første møte 26. april
hvor også Hege Helm var til stede.

3. MEDLEMSMØTER – ARRANGEMENTER (kronologisk)
NFS Nyårsmøte, 8. januar
NFS arrangerte for første gang møtet i egen regi. Tidligere har det vært et samarbeid med
Apotekforeningen og Oslo og Akershus krets av Norges Farmaceutiske Forening. Møtet ble
holdt i Legemiddelverkets kantine på Helsfyr. Det var 70 medlemmer som deltok, og NFS
inviterte til ostebuffet & vin, kake, kaffe & portvin, tradisjonen tro.
Bjørn Klem fra Oslo Cancer Cluster stod for det faglige programmet med innlegget
«Hvordan bygge norsk helsenæring?». I tillegg var det tre stipendmottagere fra 2018 som
holdt korte innlegg om hva stipendpengene hadde blitt brukt til. De tre var Julia Alopaeus,
Erlend Egeland og Rolf Klaasen, alle fra Universitetet i Oslo.
Det ble også delt ut stipend fra Norsk Farmasøytisk Selskaps Stipendfond. Øyvind Holte,
styremedlem i NFS og sekretær for Stipendstyret, stod for utdelingen. Stipendfondet for
2018/2019 hadde kr 200 000 fra Norsk Farmasøytisk Selskap å fordele, og alt ble fordelt.
Det kom inn 22 søknader og av de var det 10 farmasøyter som ble tildelt midler fra NFS
Stipendfond. Se for øvrig informasjon om stipendrådet under punkt 8.
Generalforsamlingen, 9. april
Møtet ble holdt i Apotekernes hus. 29 medlemmer deltok. Styreleder ledet forsamlingen
gjennom de ordinære generalforsamlingssaker; styrets beretning 2018, regnskap 2018,
budsjett 2019, fastsetting av kontingent for 2020, valg av styre (se pkt 2). Kontingenten for
2020 ble uendret: kr 400 for vanlige medlemmer og kr 200 for studenter og pensjonister.

Når det gjaldt den faglige delen, så var det ønskelig å bli oppdatert på «Nytt om
antibiotikaresistens!». Ove Alexander Høgmoen Åstrand ble invitert til å fortelle om
oppdagelsen sin om hvordan et nytt hjelpestoff får «gamle» antibiotika til å virke igjen. Han
kalte innlegget sitt «Antibiotikaresistens – hvordan kommer det til å påvirke deg?». I tillegg
var Kjersti Nord fra Sykehuset Østfold invitert til å snakke om «Antibiotikateam» på
sykehusene og hvordan de arbeider.
Frokostmøte, 7. mai
Møtet var et samarbeid med Norges Farmaceutiske Forening (NFF) og ble holdt i
Kreftforeningens Vitensenter i Oslo. Det var helt fullt i lokalet denne morgenen, 110
personer deltok for å høre om «Legemiddelmangel – problematikk som har kommet for å
bli». Programmet var som følger:
• «Innledning og kort om mangelstatus for spesialisthelsetjenesten»
v/ Anne Markestad, rådgiver ved Nasjonalt senter for legemiddelmangel og
legemiddel-beredskap i spesialisthelsetjenesten (Mangelsenteret)
• «Legemiddelmangel – grunn til bekymring, sett med politikernes øyne?»
v/ Geir Jørgen Bekkevold, leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget
• «Hvordan påvirkes de som bruker legemidler fast i hverdagen, og hvilke ønsker har
de til aktørene?»
v/ Eddy Kjær, generalsekretær i Stoffskifteforbundet
• «Hvordan påvirkes din hverdag som apotekfarmasøyt, og hvilke ønsker har du til de
andre aktørene som ville forenkle ditt arbeid til beste for pasientene?»
v/ Hanne Andresen, apoteker ved Ditt Apotek Maura
• «Hvordan påvirkes din hverdag som fastlege, og hvilke ønsker har du til de andre
aktørene som ville forenkle ditt arbeid til beste for pasientene?»
v/ Susanne Gotteberg, fastlege ved Markveien legesenter
Deretter ble det en paneldiskusjon med Anne Markestad, Eddy Kjær, Steinar Madsen
(medisinsk fagdirektør, Legemiddelverket), Hege Willoch (fag- og kvalitetsdirektør, NMD)
og Erling Ulltveit (seniorrådgiver, LMI).
Til slutt presenterte Kirsten Hjelle (seniorrådgiver, Helsedirektoratet) Helsedirektoratets
prosjekt: «Ny vurdering av legemiddelberedskapen».
Vårmøte, 29. mai
Møtet ble holdt i samarbeid med Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSFT), i
Runde auditorium, Domus Medica, Rikshospitalet. Det var 74 som deltok. Programmet var
som følger:
- «Hvordan har de etablert seg i klinikken?» v/ Sigrun Halvorsen (Oslo
Universitetssykehus og Universitetet i Oslo)
- «Hvor effektive er de og hva sier anbefalingene?» v/ Steinar Madsen (Statens
Legemiddelverk)
- «Hvordan monitorere for å sikre god effekt?» v/ Carola Henriksson (Oslo
Universitetssykehus og Universitetet i Oslo)
- «Er det noen utfordringer? Farmakokinetiske hensyn og potensielle interaksjoner» v/
Anne Katrine Eek (RELIS)

FARMASIDAGENE 2019, 7. -8. november
Farmasidagene ble avholdt i Meet Ullevaal, Ullevaal stadion
Det var to temaer:
• Samhandling i helsevesenet – farmasøyters bidrag til pasientens beste (plenum og
parallell sesjon)
• Immunforsvaret – kroppens eget «legemiddel»? (parallell sesjon)
I tillegg ble det arrangert følgende workshops, hver på 1 time:
• Apokus, torsdag og fredag: 1. Avmedisinering – hvorfor og hvordan
2. Farmasøyten som problemløser i selvvalget
• Relis Sør-Øst, fredag:
Hva er en god kilde? Hvordan tolke kilder? Hvordan finne gode svar?
• IMM-senteret, Sykehusapotekene HF, torsdag og fredag:
Hvilke medisiner bruker du egentlig? Legemiddelsamstemming
Totalt antall deltagere var 709 (693 i 2018).
Arrangementskomiteen bestod av:
Hege Helm (leder)
Ragnar Gåseby, leder av programkomité, profilering
Unni Hjelmaas, leder av programkomité
Vendil Åse, Apotekforeningen, profilering
Jasmin Dinarevic, Apotek 1, profilering
Karin Svensberg, posteravdelingen
Rebwar Saleh, posteravdelingen, Pecha Kucha
Arton Baftiu, posteravdelingen
Bich Truong, Pecha Kucha
Elin Ngo, Pecha Kucha
Programkomiteen for «Samhandling i helsevesenet – farmasøyters bidrag til pasientens
beste» besto av følgende personer:
Ragnar Gåseby, konsulent (leder)
Hilde Medbøe, Novartis
Liv Mathisen, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo
Hilde Ariansen, Apotekforeningen
Anne-Kristin Bjerga Bjaaen, Sykehjemsetaten Oslo kommune
Åse Kielland, Apotek 1
Irja Kjærvik, Sykehusapotekene HF
Rønnaug Larsen, Norges Farmaceutiske Forening
Thomas Bäckström, Sykehusapotekene Østfold
Tor Rosness, Legemiddelhåndboken
Hege Willoch, Norsk Medidinaldepot
Cathrine Lilleheil Christiansen, Studentrepresentant fra Universitetet i Oslo

Programkomiteen for «Immunforsvaret – kroppens eget «legemiddel»?» besto av følgende
personer:
Unni Hjelmaas, Statens legemiddelverk (leder)
Ingvil Holth, Pfizer
Else Marit Inderberg, Radiumhospitalet
Henning Haulkien, Pfizer
Jutta Heix, Oslo Cancer Cluster
Maria Helen Larsen, Sykehusapotekene Oslo, Rikshospitalet
Ida Robertsen, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo
Ornela Ademi, Roche
Maja Sommerfelt, Statens legemiddelverk
Frank-Oliver Danielsen, Studentrepresentant fra Universitetet i Oslo
Ansvarlige for posteravdelingen var:
Arton Baftiu, Statens legemiddelverk
Rebwar Saleh, Sykehusapotekene HF
Karin Svensberg, Universitetet i Oslo
Ansvarlige for Pecha Kucha var:
Anne Gerd Granås, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo
Bich Truong, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo
Elin Ngo, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo
Fotograf:
Wenche Strømhaug, Ullevål sykehusapotek
Farmasidagene ble startet og avsluttet med sang og musikk av bandet Hildring, med
farmasøyt Helene Liepelt Nystedt (vokal) i spissen.
Det var 37 betalende (46 i 2018) utstillere som deltok (i tillegg gratis stand fra Farmasøyter
uten Grenser, Etikkrådet for farmasøyter i Norge og NFS). Det var til sammen 24 postere (27
i 2018). Det ble arrangert «postermingling» i de store pausene, torsdag og fredag, og
posterslam på scenen i den store salen, torsdag ettermiddag. 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.
Alle deltagerne ble oppfordret til å laste ned kongress-app´en, da denne ble benyttet til
registreringen. All informasjon som programmet, spørrekonkurransen blant utstillerne,
informasjon om foredragsholderne, deltagerne i programkomiteene med mer var å finne her.
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
2019. 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 2020.
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 ble arrangert utenom selve Farmasidagene, og fant sted torsdag 7. november
fra kl.17.30 i Ullevaal Panorama.
NFS avdeling Bergen
• 5. september ble det invitert til den første fagkvelden i regi av NFS avd. Bergen. Elin
Rugnes Andersen og Christine Frigaard fra Apokus var tilstede for å fortelle om
«Nye bransjefelles apotektjenester og opplæring – hvorfor og hvordan?». I tillegg ble
det arrangert en Kahoot og oppmuntret til diskusjon rundt bordene hor tanken var å
komme med forslag og ideer til temaer og aktiviteter for Apokus.
• 29. september inviterte NFS avd. Bergen, sammen med Senter for farmasi og NFF
Hordaland og Sogn og Fjordane krets til gjesteforelesninger med kollegaer fra School
of Pharmacy, Muhimbili University of Health and Allied Sciences, Tanzania. Temaet
var «Infeksjoner og antibiotikaresistens kjenner ingen grenser».

4. KURS
GDP I-, GDP II- og GDP III-kurs, Pecha Kucha-kurs, CAPA/Root-cause-kurs og Audit-kurs,
regnes som undervisning (enveis kommunikasjon).
GDP (Good Distribution Practice) I-kurs (basiskurs)
Kurset ble avholdt 13.-14. mars, med 40 deltagere (39 betalende og 1 gratis fra
Legemiddelverket). Kursholdere var Mikkel V. Mogensen 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 II-kurs (for viderekommende)
Kurset ble avholdt 11.-12. mars med 23 deltagere (21 betalende og 2 gratis fra
Legemiddelverket). Kursholdere var Mikkel V. Mogensen 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 III-kurs (oppdatering)
Kurset ble avholdt 15. mai med 38 deltagere (37 betalende og 1 gratis fra Legemiddelverket).
Kursholdere var Mikkel V. Mogensen 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.
Pecha Kucha-kurs
Kurset ble avholdt 30. april, kl 15-21, i NFF sitt møterom 1858, Tollbugata 35, Oslo.
Kursleder var Elise Matilde Lund fra Vitenparken på Ås. Det var 16 deltagere på kurset, og
tilbakemeldingene var veldig gode.
Audit-kurs
Kurset er et intensivt 5 dagers kurs med avsluttende eksamen, og ble tilbudt 20.-24. mai.
Kurset ble arrangert på Thon Hotel Opera, Oslo. Kurset hadde kun 12 deltagere. Det var i
utgangspunktet satt en grense på minimum 15, men styret valgte allikevel å gjennomføre, da
det anses som veldig viktig lærdom for de som deltok. Kursholdere var Mike Halliday og
Darren Jones fra NSF-DBA Ltd.
CAPA/Root cause-kurs
Det ble avholdt et to-dagers kurs med kursholdere fra Pharmakon, Hillerød, Danmark;
Camilla Lundbye Castle og Malene Grøn. Kurset ble arrangert på Thon Hotel Opera, Oslo,
og fikk veldig bra evaluering. Det var 14 personer som deltok.
Dagsseminar for farmasi- og medisinstudenter og nyutdannede kandidater: praktisk
legemiddelgjennomgang og avmedisinering
Lørdag 26. 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. Det var 86 påmeldte, 23 som
meldte avbud og 11 som ikke møtte opp. Av de 52 som deltok var det 14 farmasistudenter, 2
farmasøyter og 36 medisinstudenter. Dagen ble meget vellykket og evalueringen i etterkant
tilsier at dette burde gjentas. Seminaret har en egen Facebook-gruppe med 777 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 2019 (10 poeng er
maks):
Kurs
GDP-I
GDP II
GDP III

Varighet
2 dager
1,5 dager
1 dag

FeVU-poeng
10
10
5,5

Pecha Kucha
Audit
CAPA/Root cause

6 timer
5 dager
2 dager

4,5
10
10

Farmasidagene
Torsdag 7.11.
Fredag 8.11.

1 dag
1 dag

5
5

5. REPRESENTASJON (kronologisk)
Hege Helm har deltatt på de fleste arrangementene, og der hvor en annen fra styret har
representert opplyses det om dette.
NoPSA (Norwegian Pharmaceutical Students Association) nasjonal kongress i Bergen
8.-9. februar
NFS deltok med stand og et innlegg om hva NFS står for
DM Pharma frokostmøte - EUs forfalskningsdirektiv
Oslo, 11. mars
Møte på Stortinget med leder av Helse- og omsorgskomiteen, Geir Jørgen Bekkevold
(Krf), sammen med Rønnaug Larsen, NFF, og Oddbjørn Tysnes, Apotekforeningen,
Oslo, 15. mars.
Norske Sykehusfarmasøyters Forening 50 år, jubileumsseminar med tittelen «Science
fiction har blitt virkelighet! Hva betyr avansert terapi for sykehusfarmasøyter?
Gardermoen, 14. mars
NSF Kursdag; Faggruppe for tilvirkning
Gardermoen, 15. mars
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen farmasi (tidl. Profesjonsråd)
Trondheim, 21.-22. mars
NFS har observatør-status
Frokostseminar med resultater fra Kantar TNS Helsepolitisk barometer 2019
Oslo, 2. april
Lederverksted i regi av Diakonhjemmet Sykehusapotek
Diakonhjemmet, Oslo, 10. april

Dagsseminar i regi av Den norske forskerskolen i farmasi og Sykehusapotekene HF,
«Legemiddelhåndtering og den digitale revolusjon»
Oslo, 7. mai
Disputas, Marianne Lea: Cand.pharm Marianne Lea ved Farmasøytisk institutt forsvarte
sin avhandling for graden ph.d: “Towards safer drug therapy and improved clinical outcomes
in elderly and multimorbid patients.”. Det var den første dr.-graden til sykehusapotekene.
Universitetet i Oslo, 15. mai
Feiring av Svein Haavik sine 16 år som leder ved Senter for Farmasi, UiB
Bergen, 20. mai
DM Arena: Revmatologi, Dermatologi og Gastroenterologi
Diakonhjemmet sykehus, Oslo, 21. mai
NFIF (Den Norske Forskerskolen i Farmasi) konferansen 2019
Holmen fjordhotell, Asker, 27.-28. mai
NFS stilte som observatør i tillegg til å ha stand
Avslutningsseremoni for farmasistudenter kull 2014
NFS holdt en tale til de nyutdannede kandidatene
Bergen, 6. september
Informasjonskveld om Brexit, i regi av NFF Kretsstyret Oslo og Akershus
Oslo, 23. september
Deltager: Hege Willoch
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen farmasi (tidl. Profesjonsråd)
Tromsø, 28.-29. oktober
NFS har observatør-status
Dagens Medisin Arena; «Hjerte»
Thon Hotel Vika Atrium, 21. november
Institutt for medskapende ledelse, «Mentoringprogrammer - en god måte å utvikle
både nye og erfarne ledere!»
Oslo, 11. desember
Deltager: Øyvind Holte
International Pharmaceutical Federation (FIP) 20. september– 26. september 2019
Hege Helm representerte NFS ved FIP-council møte og -kongressen i Abu Dhabi, De
Forente Arabiske Emirater.

Kontaktmøter:
• Boots apotek, 8. april: Lisa Grinaker, Heidi Mikalsen, Margrethe Sunde, Katrin
Andersen (NPG) og Hege Helm
• Apotek 1, 29. april: Anette Vetland, Tone Pran, Katrin Andersen (NPG) og Hege
Helm

6. ØKONOMI
Foreningens resultatregnskap for 2019 viser et underskudd på kr. 324 914. Tilsvarende tall
for 2018 var et overskudd på kr. 78 950. I forhold til vedtatt budsjett for regnskapsåret,
hadde Selskapet et tap på Farmasidagene på kr 353 033 i 2019. I 2018 var tilsvarende tall et
tap på kr 245 494. I tillegg hadde Selskapet budsjettert med en høyere inntekt fra kurs enn
resultatet tilsa. Det endte med et tap i forhold til budsjett på kr 160 700. Dette skyldes lav
deltagelse på det kostbare Audit-kurset og på CAPA/Root cause-kurset. Selskapets
egenkapital per 1.1.19 var kr 4 163 495, og per 31.12.19, kr. 3 838 581. Årsregnskapet er
utarbeidet på basis av fortsatt drift. Styret bekrefter at fortsatt drift er tilstede.

7. DET GIFTIGE KORS
Wenche Strømhaug ble tildelt Det Giftige Kors på Farmasidagene 2019.
Ordenskollegiet 2019 var Hedvig Nordeng (leder) og Håvard Selby Ebbestad.

8. STIPENDFONDET
Stipendstyret består av
(http://www.nfs.no/Stipend/Medlemmer-av-Stipendstyret/):
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 2019.
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 2019
Rådets sammensetning:
Norske Sykehusfarmasøyters Forening; Jan Egil Røe (Rådets leder, Lovisenberg
sykehusapotek) (Vara: Anne Elise Monclair, Sjukehusapoteka Vest HF)
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)
Primærapotek: Xuan Nguyen, Ditt Apotek
(Vara: ingen)
Norwegian Pharmaceutical Students Association (NoPSA); Frank-Oliver Danielsen,
Universitetet i Oslo
(Vara: Marte Regine Skår, Universitetet i Oslo)
Hege Helm, Norsk Farmasøytisk Selskap, er Etikkrådets sekretær.
Rådet hadde 4 regulære møter i 2019, i tillegg til ett møte for å diskutere en innsendt case.
I tillegg arrangerte Etikkrådet i samarbeid med NFF et kveldsmøte 17. oktober om
«Dilemmas». Rønnaug Larsen ønsket velkommen og Marit Waaseth innledet med å fortelle
om Etikkrådet. Hilde Frøyland presenterte SME-modellen, som er et verktøy for å kunne
behandle en etisk problemstilling. Apotekkjedene, sykehusapotekene og
legemiddelindustrien ble i forkant av møtet spurt om hvilke dilemmas farmasøyter opplever i
arbeidshverdagen. Det kom inn mange svar og 3 dilemmas ble plukket ut for nærmere
diskusjon blant de fremmøtte. Det var 41 deltagere på møtet. Møtet ble holdt i NFF sitt
møtelokale 1858.

10. KOMMUNIKASJON
Nettsider www.nfs.no
Ny hjemmeside, responsiv nettside for nettbrett/mobil, ble lansert 14. mars 2019. Selskapets
nettsider er siden det vedlikeholdt og oppdatert.
Antall besøk inn til nettsiden økte i 2019 med 69,5%. I 2019 var det 28 068 besøk kontra 16
561 i 2018. Antall nye besøkende har økt med 70,17% i 2019 (17 141 nye besøkende) i
motsetning til 10 073 i 2018. Fluktfrekvensen har forbedret seg og gått ned med 91,22%,
dette betyr at besøkende tilbringer lenger tid på nettsiden og/eller besøker flere landingssider per besøk. Antall besøkte sider besøk har økt med 10,03%, fra 4,61 sider i snitt til 4,19.
Den største andelen av trafikken kommer fra organisk søk (via søk i Google o.l.), og utgjør
ca. 43% av den totale trafikken inn til nettsiden. Dette er en forbedring på 44,51%! På andre
plass ligger direkte trafikk som utgjør ca 31% og er en forbedring på 77,28%, og på tredje

plass ligge sosiale medier (Facebook, Instagram o.l.) som utgjør 17% av all trafikk og har en
økning på 446%. Flest besøkende har besøkt nettsiden via en PC (62%) 17 365 økter som er
en økning på 12%. Mobil derimot har fått en betydelig økning på hele 240,03% fra 4 besøk i
2018 til 9 605 besøk i 2019. Mobil besøkende tilbringer i snitt 1.min på nettsiden (0,12 sek i
2018) og besøker i gjennomsnitt 3.54 landings-sider.
Nyhetsbrev - nytt 2019
Daglig leder har regelmessig sendt ut et medlemsbrev per epost til alle medlemmene, 4-6
ganger i året. I 2019 ble det investert i et mer profesjonelt nyhetsbrev-oppsett.
Facebook
NFS åpnet Facebook-siden Norsk Farmasøytisk Selskap i november 2014. Siden brukes
aktivt og har 1822 følgere. I tillegg drifter NFS følgende sider:
-

-

Nettverket Unge farmasøyter, avd. Oslo
Nettverket har en egen Facebook-gruppe (privat gruppe) med 141 medlemmer.
Medlemmene her må også være medlemmer i NFS. Det ble ryddet opp i
medlemsregisteret i 2019.
Etikkrådet
Rådet har en egen Facebook-side hvor det har vært mye aktivitet det siste året.
Siden har 902 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
777 følgere.

Film og YouTube
NFS har en egen YouTube konto hvor alle filmer legges ut.
Publiserte artikler om NFS, og NFS sine arrangementer
Dagens Medisin
7.5.19
Mangelsituasjoner skaper utrygghet i befolkningen
Tekst: Lars Brock Nilsen, journalist i Dagens Medisin
7.5.19

Mener flere leverandører vil redusere mangelsituasjoner
Tekst: Lars Brock Nilsen

7.5.19

Ønsker elektronisk tilgang til alle grossisters lagerbeholdning
Tekst: Lars Brock Nilsen

DM Pharma, i forbindelse med Farmasidagene:
8.11.19
Presenterte immunterapiens historie
Simer Száva Bains, lege i spesialisering innen onkologi på Ahus

8.11.19

Slik jobber sykehusapotekene med immunterapi
Maria Larsen, klinisk farmasøyt, Rikshospitalet

8.11.19

Slik bruker belgiske apotek familefarmasøyt
Manon Buyl fra The Belgian Pharmaceutical Association

11.11.19

Slik håndteres CAR-T-produksjon i praksis
Maria Larsen i samtale med Dag Josefsen, seksjonsleder på seksjon for
celleterapi, avd for kreftbehandling, OUS, Radiumhospitalet og Ane
Funderud fra regulatorisk avdeling i Novartis Norge

11.11.19

Immunterapi er ikke et «wonder drug» for alle
Odd Terje Brustugun, overlege ved onkologisk seksjon på Drammen
sykehus

Norsk Farmasøytisk Tidsskrift (NFT):
Nr 4/2019
Synes det er helt nydelig med mentor
Tekst: Tore Rasmussen Steien, journalist i NFT, s 18-19
Nr 5/2019

Frokostmøte: legemiddelmangel sliter på apotekkundenes tillit
Tekst: Tore Rasmussen Steien, s 20-21

Nr 5/2019

Fånyttes å løse legemiddelmangelen med gamle verktøy
Tekst: Tore Rasmussen Steien, s 22

Farmasidagene:
Fra FD2018,
Nr 1/2019

Smertebehandling av barn
Tekst: Margrete Einen, Sjukehusapoteket i Bergen, s 20

Fra FD2019,
Nr 9/2019

Smått fra Farmasidagene
Tekst: Tore Rasmussen Steien, s 21-23
Stipendier tildelt fra NFS, s 24
Wenche Strømhaug tildelt Det Giftige Kors
Tekst: Tore Rasmussen Steien, s 24
Samhandlingsreformens far ønsker flere farmasøyter i kommunen
Tekst: Tore Rasmussen Steien, s 25
Belgierne har egen farmilefarmasøyt
Tekst: Tore Rasmussen Steien, s 26

Unikt samarbeid for pasientens beste
Tekst: Tore Rasmussen Steien, s 27
Forløpsfarmasøyt øker kvaliteten på helsetjenesten
Tekst: Tore Rasmussen Steien, s 27
Fakkeltog og bunader bremser utvikling i helsevesenet
Tekst: Tore Rasmussen Steien, s 28-29
Immunterapi ved kreft – dyrt, men effektivt
Tekst: Odd Terje Brustugun, overlege ved Kreftseksjonen ved Vestre
Viken HF, Drammen sykehus, s 30
Nr 9/2019

Etikkrådet ønsker mer diskusjon om etikk
Tekst: Tore Rasmussen Steien, s 36

Nytt om Apotek,
Farmasøyt + lege = sant
Apotekforeningen, Tekst: Anders Dahl
25.11.19

Nettverksbygging
NFS har i 2019 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), samt NoPSA (Norwegian
Pharmaceutical Students' Association) med økonomiske bidrag. I tillegg har NFS gitt et
bidrag på kr 20 000 til Farmasøytenes Idrettsforening, øremerket oppussing av Farmasihytta,
utbedring av råtevegg (10 % av summen de søkte om).
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. I 2019 hadde NFS ikke lenger
tilgang til møtelokaler hos Apotekforeningen, Slemdalsveien 1, og det var nødvendig å leie
lokaler til enkelte nettverksmøter. Tanken om fullstendig selvdrevenhet ble altså ikke
opprettholdt.
NFS nettverk
• Nettverksgruppe Unge farmasøyter, avd. Oslo
2019 har vært et oppryddings-år for nettverksgruppen. Viyan Tarin (styremedlem i
NFS) har tatt ansvar for nettverket og har aktivt jobbet med Facebook-gruppen og

gjort denne om til en privat gruppe. På denne måten er det lettere å beholde
oversikten over medlemmene. Nettverket har 143 medlemmer. Viyan har tatt på seg
ansvaret videre for at møter finner sted og for å rekruttere nye medlemmer til
nettverket. Det har kun funnet sted et treff i nettverket i 2019:
1. 19. august: besøk på Syklotronsenteret. Ørjan Apenes fortale om
arbeidsprosessene og leveranse til sykehusene. I tillegg fikk de fremmøtte
en omvisning.
•

Nettverket Unge farmasøyter, avd. Bergen
Nettverket ble reaktivert på slutten av året med Bisharo Osman som ansvarlig. De
inviterte til sitt første treff 4. desember, et fagmøte om legemidler til barn.

•

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 ikke avholdt noe treff i 2019.

•

Ledernettverket
Nettverket er hovedsakelig myntet på farmasøyter med lederansvar, men er også åpen
for andre med interesse for ledelse. Det er 64 medlemmer i nettverket.
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 2 treff i 2019:
1. 1. april, NFFs møtelokale «1858», Oslo: «Hvor går legemiddelindustrien i
Norge? «Postkassefilialer» for moderselskapene eller spennende
arbeidsplasser også i fremtiden?».
To farmasøyter og bedriftsledere innleder til dialog med sine tanker:
Sissel Andresen, adm. dir. i Pfizer, og Lena Nymo Helli, tidligere adm.dir.
i Abbvie. Ansvarlig for programmet: Håvard Selby Ebbestad
2. 20. november, NFSs møterom, Slemdalsveien, Oslo: «Den vanskelige,
men nødvendige medarbeider-samtalen». Innlegg av Andreas Thon,
høyskolelektor, kursholder og rådgiver, Høyskolen Kristiania.
Ansvarlige for programmet: Sissel Andresen og Line Rondan

•

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-bestpractise», 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 90 medlemmer i nettverket og alltid godt oppmøte
på treffene. Det ble avholdt 2 treff i 2019:
1. 29. april, NFFs møtelokale «1858», Oslo: «Myndighetsinspeksjoner –
erfaringer fra Statens legemiddelverk». Ansvarlige for programmet:
Christin Haavik og Siv Fossum
2. 14. oktober, NFFs møtelokale «1858», Oslo: «Utfordringer med transport
og distribusjon av legemidler». Ansvarlige for programmet:
Garm Lyckander, Quynh Le og Unn Skomsøy
•

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 77 medlemmer i nettverket.
Det ble avholdt to treff i 2019:
1. 2. april, hos Takeda, Asker: Intro om Takedas fabrikk i Asker og
produksjonen av kalsium/vit D tyggetablettene - galeniske og
produksjonsmessige utfordringer var også et tema. Omvisning fra teknisk
sone. Ansvarlig for programmet: Tone Østberg
2. 10. september, hos OsloMet Storbyuniversitetet: Innspill til galenisk
undervisning (gruppearbeid)og omvisning i lokalene til
farmasiutdanningen. Ansvarlige for programmet: Ellen Hagesæther og
Sanko Nguyen

NFS Mentorprogram
En ny runde av NFS Mentorprogram starter alltid i august. I januar avholdes et
midtevalueringstreff, og i juni en avslutningsfeiring.
Mentorprogrammet 2018/2019
Da søknadsfristen for å bli tatt opp som adept gikk ut 15. juni 2018, 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 komme sterkere tilbake i 2019.
Mentorprogrammet 2019/2020
Det kom inn 13 adept-søknader og 12 ble antatt. 24. august ble det avholdt obligatorisk
oppstartsmøte (Kick Off) for adeptene og deres mentorer. Hege Helm ønsket velkommen og
gikk igjennom startpakken (informasjon og arbeidsmateriale) som alle fikk med seg. Etter
bevertningen holdt Knut Roppestad fra Horten et foredrag koblet sammen med sang og
musikk som han hadde kalt "Hvorfor er du her? - et motiverende foredrag om mening og
motivasjon". Deretter var det klart for både adepter og mentorer til å presentere seg og bli

kjent med hverandre. Til slutt holdt Ravinder Singh et innlegg hvor han fortalte om da han
selv var adept i 2011/2012, sin karrierevei og hvordan det nå er å være mentor.
Mentorprogrammet var i gang.
Farmasihytta
NFS mottok på begynnelsen av året en søknad fra Farmasøytenes Idrettsforening (FIF),
vedrørende økonomisk støtte til utbedring av en råtevegg. Det ble bestemt å bidra med kr.
20 000, hvilket utgjør om lag 10 % av de anslåtte totale utgifter til utbedring av veggen. I den
forbindelse ble det brakt på det rene at Farmasihytta har et generelt stort vedlikeholdsetterslep, etter mange år med omfattende utleie til eksterne grupper. Selve idrettsforeningen
er i dag en ren studentorganisasjon hvor fokus er på sportslige aktiviteter som fotball og
volleyball, samt en årlig fjelltur. En gruppe farmasøyter med «fortid» i FIF og miljøet rundt
Farmasihytta, har derfor i samarbeid med styret i FIF engasjert seg i FIF/Farmasihytta, med
mål om å få Farmasihytta tilbake til fordums storhet, i løpet av de nærmeste årene.

11. MEDLEMSKAP
NFS er medlem i Norsk Farmasihistorisk Museum, Norsk Forening for
Farmakoepidemiologi og FIP (International Pharmaceutical Federation). I tillegg abonnerer
NFS på Norsk Farmasøytisk Tidsskrift, Dagens Medisin og Dagens Medisin Pharma. NFS
meldte seg ut av Polyteknisk Forening, da det ikke var så mye å hente for NFS der på
nåværende tidspunkt.

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 24. mars 2020
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