
 

 

 

STYRETS BERETNING FOR 2020 

 
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. 
 
 
 
Året 2020 ble annerledes-året, da verden ble rammet av en pandemi, Covid-19. 12. mars ble 
Norge stengt ned, og alle fysiske treff måtte avlyses. Aktivitetene til NFS, inklusive økonomien, 
bærer preg av dette.  
 
 
1. MEDLEMMER 
 
31.12.2020 hadde foreningen 1108 individuelle medlemmer. Tilsvarende tall for 2019 var 1082 
individuelle medlemmer. Som medlemmer er bare ført opp de som har betalt kontingent for 2020.  
 
 
2. STYRET 
 
Etter Generalforsamlingen 2020 har styret hatt følgende sammensetning 
(http://www.nfs.no/Om-oss/Styret/): 
 
Leder:   Unni Hjelmaas, Statens legemiddelverk 
Nestleder:  Hege Willoch, Norsk Medisinaldepot 
   
Styremedlemmer: Hedvig Nordeng, Universitetet i Oslo  
   Arton Baftiu, Janssen EMEA 
   Cecilie Vo Beiske, Curida AS 
   Viyan Tarin, Apotek 1 
   Marianne Duelien Myrvold, Sykehusapotekene innlandet 
   Ravinder Singh, Eli Lilly Norge AS 
   Tore Reinholdt, Apotekforeningen 
   Kirsten Hjelle, Helsedirektoratet 
    
Observatør fra NoPSA: Frank-Oliver Danielsen, Universitetet i Oslo, vara: Aleksandra Janiga. 
       
Det ble avholdt 8 styremøter for styret i 2020. Grunnet Covid-19 pandemien ble det avholdet et 
ekstraordinært møte i mai for å avgjøre skjebnen til Farmasidagene, mens ett møte ble avlyst. Av de 
8 møtene ble to avholdt som vanlig, ett som telefonkonferanse, to på Thon Hotel Slottsparken hvor 
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smittevernreglene kunne overholdes, og tre som digitalt møte via Zoom. Observatøren var invitert 
til å delta på møtene. 
 
 
NFS avdeling Bergen 
 
Leder:    Torgils Fossen, Universitetet i Bergen 
 
   Håvard Røkke, primærapotek 
   Margrete Einen, sykehusapotek 
   Marlen Stalheim, studentrepresentant 
   Bisharo Osman, sykehusapotek 
 
Bisharo Osman var ansvarlig for nettverket Unge farmasøyter (se under Nettverk, lenger nede i 
dokumentet). Grunnet pandemien ble det ikke innkalt til noen møter i nettverket.  
 
 
3. MEDLEMSMØTER – ARRANGEMENTER (kronologisk)  
 
NFS Nyårsmøte, 7. januar  
Møtet ble avholdt i Legemiddelverkets kantine på Helsfyr. Det var 78 medlemmer som deltok, og 
NFS inviterte tradisjonelt til ostebuffet & vin, kake, kaffe & portvin.  
 
To farmasøyter og bedriftsledere, Sissel Andresen fra Pfizer og Lena Nymo Helli, tidligere adm.dir. i 
AbbVie, innledet til dialog med sine tanker rundt temaet «Hvor går legemiddelindustrien i Norge? 
`Postkassefilialer` for moderselskapene eller spennende arbeidsplasser også i fremtiden?». Christian 
Brevik fra Curida fulgte opp med et innlegg om «Industrien utenfor Big Pharma – mangfold og 
muligheter».  
Til slutt fikk vi fire korte innlegg fra fire av fjorårets stipendmottakere (NFS Stipendfond): Orjahan 
Said, Maria Bich-Thuy Truong og Tatjana Bosnjak (Mussi Ghezu Hadera måtte melde avbud). 
 
Generalforsamlingen, planlagt 21. april 
Årsmøtet ble avlyst og valget foregikk elektronisk. Resultatet av valget ble forelagt styret på 
styremøtet 21. april. Sakene til generalforsamlingen ble publisert på hjemmesiden til NFS og bestod 
av: styrets beretning 2019, regnskap 2019, budsjett 2020, fastsetting av kontingent 2021, valg av 
styre (se pkt 2). Kontingenten for 2021 ble uendret: kr 400 for vanlige medlemmer og kr 200 for 
studenter og pensjonister.  
 
I invitasjonen ble det opplyst om at NFS ønsket å komme tilbake til med en invitasjon til et forsinket 
årsmøte senere på året. Det skulle vise seg at dette ikke kunne la seg gjennomføre. 
 
 
FARMASIDAGENE 2020, 5. november  
Programkomiteene var nesten ferdige med programmene da pandemien slo til, og det videre 
arbeidet ble lagt på is. Det avtroppende styret ville ikke ta noen avgjørelse, siden det var det 
påtroppende styret som skulle jobbe videre med dette. I et ekstraordinært styremøte i mai ble det 
besluttet å avlyse de fysiske Farmasidagene, og i stedet for invitere til en gratis halvdags kongress, 



 

 

med en profesjonell aktør. Denne ble avholdt 5. november, dagen da de opprinnelige 
Farmasidagene skulle ha startet. 
 
De opprinnelige to temaene var: 

 Digital helse 

 Regulatorisk farmasi 
 
Programkomiteen for «Digital helse» besto av følgende personer: 
 Therese Bohne, Roche (leder) 
 Anne-Lise Härter, Apotekforeningen 
 Viyan Tarin, Apotek 1, styremedlem i NFS 
 Katrine Bøvre, Sykehusapoteket Ahus 
 Anne-Kristin Bjerga Bjaaen, Sykehjemsetaten Oslo kommune 
 Kristine Lundereng, Helseplattformen 
 Per Olav Kormeset, Teriak 
 Rønnaug Larsen, Norges Farmaceutiske Forening 
 Solveig Rostøl Bakken, Brukerutvalget OUS 
 Era Gruda, Studentrepresentant fra Universitetet i Oslo 
 
Programkomiteen for «Regulatorisk farmasi» besto av følgende personer: 

Hanne Stenberg-Nilsen, Relis Sør-Øst (leder) 
Pernille Harg, Statens legemiddelverk 
Inge Johanssen, LMI 

 Siri Wang, Statens legemiddelverk 
 Kathrin Bjerknes, Sykehusapoteket Ahus 
 Camilla Brox, Studentrepresentant fra Universitetet i Oslo 
 Hedvig Nordeng, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo, styremedlem i NFS 
 Hilde-Gunn Meland, Vitusapotek Strømmen storsenter 
 Ragnhild Løberg, tidl. Bayer 
 
De to lederne av komiteene, Hanne og Therese, ble tatt med i drøftingen, og det ble besluttet å lage 
et nytt program hvor noe av det opprinnelige programmet eventuelt kunne brukes. Temaet for den 
digitale kongressen ble «Farmasøytens rolle i pandemien».  
 
Styreleder og daglig leder holdt en kort innledning og avsluttet også kongressen sammen med 
møtelederen, Erik Wold. Det faglige programmet var delt inn i 3 deler:  

 Hvordan var det å stå i frontlinjen under pandemien? 

 Beredskap og produksjon 

 Vaksine og vaksinering 
Det var 5 foredrag som ble gjort i opptak, dagen i forveien, men vist på en slik måte at det for 
tilskuerne forekom som livesending. I tillegg var det i hver bolk lagt opp til en samtale/diskusjon 
med flere farmasøyter til stede. Rønnaug Larsen, leder av NFF, avsluttet den faglige delen med 
innlegget «Omstilling og veien videre».  
 
Alle som deltok i studio, fikk NFS-koppen som suvenir med seg hjem.  
 



 

 

Totalt antall påmeldte deltagere var 1031, mens det var ca 400 som fulgte kongressen live. De som 
hadde meldt seg på fikk tilbudet om å se hele kongressen i opptak ut november. Dette var det 75 
som benyttet seg av.  
 
Det var 3 hovedsponsorer og 3 utstillere som deltok.  
 
Samarbeidspartnere: 

 Hovedsamarbeidspartner var Norwegian Promotion Group AS (NPG) som formidlet de 
videre samarbeidspartnere, var bindeleddet mellom alle parter, stod for straming-
plattformen og fikk inn sponsorer og utstillere 

 Avas Audiovisuell AS – levering av bilde, lys og lyd 

 Norsk stream studio - studio i barneavdelingen til gamle Deichmanske bibliotek  

 ErikWold - profesjonell programleder, tidl. NRK 
 
Påmeldingen ble gjort enkelt via hjemmesiden. 
 
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift: 
Nr 5: Rubrikk: «Erstatter Farmasidagene med digital minikongress 
Nr 6: Helsides annonse for Farmasidagene 
Nr 9: Suksess med digitale farmasidager 
 
 
NFS avdeling Bergen 
Aktiviteten i Bergen kan oppsummeres som følger: 

1. Det første møtet ble avholdt 22. januar. På grunn av COVID-19 pandemien ble dette det 
eneste vanlige møte, som ble avholdt i auditorium 3, Realfagbygget UIB. Temaet for 
forelesningen var pandemirelatert, nemlig "100 år siden Spanskesyken", et tema som ble litt 
mer aktuelt enn ønsket. Forelesningen ble holdt av Torgils Fossen. 

2. En oppgradert versjon av forelesningen om Spanskesyken ble holdt som den første zoom-
forelesningen til NFS, nærmere bestemt 26.05. 155 var forhåndspåmeldt til denne 
forelesningen. 

3. David Wright fra England var invitert til å holde forelesningen "Medicines and dysphagia: 
Why worry" 10. desember. Denne ble også vist via zoom. Forelesningen er i etterkant gjort 
tilgjengelig på youtube.  

I desember hadde styringsgruppa et zoom-møte med sine kolleger på Muhimbili University of 
Health and Allied Sciences, Tanzania, som har sagt seg villige til å bidra med zoom-forelesninger for 
NFS Bergen. 
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4. KURS 
 
GDP I-, GDP II-, GDP III-kurs og QP-kurs regnes som undervisning (enveis kommunikasjon). 
 
GDP (Good Distribution Practice) I-kurs (basiskurs) 
Kurset ble avholdt 11.-12. mars, med 43 deltagere (41 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. 
 
Dette var akkurat dagene hvor pandemien ble gjort kjent og Norge skulle stenges ned. Våre 
samarbeidspartnere fra SLV holdt nær kontakt med ledelsen sin med tanke på hvordan vi skulle 
forholde oss. Mange arbeidsgivere fikk kalde føtter og ville ikke sende sine medarbeidere på kurs. 
Det var 16 som ikke møtte opp. Vi klarte akkurat å gjennomføre kurset før Norge ble stengt ned. 
 
GDP II-kurs (for viderekommende) 
Kurset ble avholdt 9.-10. mars med 31 deltagere (28 betalende og 3 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 skulle ha vært avholdt 1. september, men ble i første omgang flyttet til 11. november. Da det 
heller ikke kunne avholdes i november ble det flyttet til februar året etter.  
 
NYTT! GDP for transportører 
Kurset skulle ha vært avholdt 2. september, men ble i første omgang flyttet til 12. november. Da det 
heller ikke kunne avholdes i november ble det flyttet til februar året etter.  
 
QP-kurs (Qualified Person) 
Kurset er et intensivt 3 dagers kurs og skulle ha vært gjennomført 4.-6. mai. Dette ble forskjøvet til 
19.-21. oktober og gjort om til et digitalt kurs. Kurset hadde 31 deltagere. Kursholdere var Rachel 
Susan Carmichael 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 skulle ha vært gjennomført 7. mai. Dette ble forskjøvet til 22. oktober og 
gjort om til et digitalt kurs. Kursholder var Peter Gough fra NSF-DBA Ltd. Kurset fikk veldig gode 
evalueringer. 
 
Dagsseminar for farmasi- og medisinstudenter og nyutdannede kandidater: praktisk 
legemiddelgjennomgang og avmedisinering 
Seminaret skulle ha vært arrangert en 5. og siste gang 31. oktober. Men også dette måtte avlyses. 
Seminaret er et samarbeid mellom NFS og Statens legemiddelverk om legemiddelgjennomganger 
for farmasi- og medisinstudenter. Foredragsholdere skulle ha vært Kirsten Viktil, Diakonhjemmet 
Sykehusapotek, Solveig Vist, Lovisenberg Sykehusapotek, Steinar Madsen og Morten Finckenhagen, 
Statens legemiddelverk. De medvirkende håper at seminaret kan gjennomføres og avsluttes i 2021. 



 

 

 
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 Varighet FeVU-poeng 

GDP-I 2 dager 10 

GDP II 1,5 dager 10 

QP-kurs 2,5 dager 10 

QP-oppdatering 1 dag 5,5 

 

Farmasidagen(e)   

Torsdag 5.11. 4 timer 3 

 
 
5. REPRESENTASJON (kronologisk) 
 
Hege Helm har deltatt på de fleste arrangementene, og der hvor en annen fra styret har 
representert opplyses det om dette. 2020 ble preget av lite presentasjon, men desto mer deltakelse 
på digitale webinarer. 
 
«Generiske dager» ved Universitetet i Bergen, 27.-31. januar 
NFS deltok med stand og et innlegg om NFS 27. januar 
 
NoPSA (Norwegian Pharmaceutical Students Association) nasjonal kongress i Trondheim, 27.-28. 
februar 
NFS deltok med stand begge dager og et innlegg om NFS  
 
Webinar i regi av Athenas, 12. mai: Ole Petter Hjelle, Lege og hjerneforsker.  
- Sterk hjerne med aktiv kropp - hvordan hjernen vår påvirkes når vi er i aktivitet 
 
Webinar om bruk av Microsoft Teams, 28. mai 
Nettworkshop i regi av Confex 
 
Webinar i regi av Athenas, 13. mai: Silvija Seres, Tekonologiekspert 
- Forandringens vinder blåser – søker du ly, eller bygger vindmøller? 
Coronakrisen har tvunget frem endringer og innovasjon over natten. Hva kan vi lære av disse 
endringene - og hvordan kan vi utnytte dem til å skape en ny, bedre normal? Et foredrag om 
effektivitet, nye forretningsmodeller og bærekraft.  
 
Webinar i regi av NFF og LMI, 8. juni: Legemiddelberedskap og egenproduksjon 
 



 

 

Avslutningsseremoni for bachelor og masterstudenter ved universitetet i Tromsø, Norges arktiske 
universitet 
Hege Willoch holdt en tale til de nyutdannede kandidatene, via en digital plattform, 19. juni 
 
Webinar i regi av Frend.no, 20. august: Bli enda bedre i Teams 
 
International Pharmaceutical Federation (FIP)  
Kongressen som skulle ha vært avholdt i Sevilla, Spania, ble avlyst. Council Meetings ble avholdt 
digitalt 12. og 13. september, i tillegg til 30. november.  
 
Årets farmasøytdag i regi av NFF og FUG, 24. september: Legemidler og bærekraft Daglig leder var 
en av få inviterte til å delta fysisk i Litteraturhuset. 
 
Webinar i regi FIP, 24. september  
“The official launch of the FIP Commission on Antimicrobial Resistance” 
 
Avslutningsseremoni for farmasistudenter kull 2015 ved Universitetet i Bergen 
Tale til de nyutdannede kandidatene, via en digital plattform, 22. september 
 
Webinar i regi av NFF, 21. oktober: Demens  
 
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen farmasi (tidl. Profesjonsråd) Oslo, 3. 
november 
NFS har observatør-status 
 
Webinar i regi av NFF og LMI, 19. november: Produksjonsdagen 
 
Webinar i regi Apotekforeningen, 25. november: Influensavaksinering 
 
Pasientsikkerhetskonferansen i regi av I trygge hender og Helsedirektoratet, 12.-13. november: 
Snakk om forbedring 
 
Webinar i regi av DM Arena, 2. desember: Digital Makt og Covid-10 
 
Webinar i regi av Proviso, 11. desember: Skal du holde et digitalt arrangement og lurer på hvem, 
hva og hvordan? 
 
 
6. ØKONOMI 
 
Foreningens resultatregnskap for 2020 viser et underskudd på kr. 302 774. Tilsvarende tall for 2019 
var et underskudd på kr. 225 330. I forhold til vedtatt budsjett for regnskapsåret, hadde Selskapet et 
tap av inntekter på Farmasidagene på kr 2 057 150 i 2020. I 2019 var tilsvarende tall et tap på kr 264 
684. Selv om mange kurs måtte forskyves til året etter, tjente NFS godt på at QP-kursene ble gjort 
om til digitale kurs. Utgiftene ble kraftig redusert og antallet deltagere kunne økes. Det endte med 
en høyere inntekt i forhold til budsjett på kr 247 100. Selskapets egenkapital per 1.1.20 var kr 3 938 



 

 

165, og per 31.12.20, kr. 3 635 391. Årsregnskapet er utarbeidet på basis av fortsatt drift. Styret 
bekrefter at fortsatt drift er til stede. 
 
 
7. DET GIFTIGE KORS 
Det ble bestemt å ikke tildele Det Giftige Kors i 2020, og heller dele ut to kors i 2021. Grunnen til 
dette var at styret ønsket en festlig ramme rundt tildelingen, i håp om at Farmasidagene kan 
arrangeres tradisjonelt i 2021. 
 
 
 
8. STIPENDFONDET 
 
Stipendstyret består av  
(http://www.nfs.no/Stipend/Medlemmer-av-Stipendstyret/): 
 
Gry Stensrud, Photocure 
Katrine Bøvre, Sykehusapoteket Lørenskog 
Marianne Hiorth, Universitetet i Oslo 
Arton Baftiu, Jansen-Cilaq, er stipendstyrets sekretær 
Stipendstyret har hatt 1 møte i 2020. 
 
Espen Molden gikk ut av stipendstyret i 2020, og Svein Haavik, UiB, bistod styret med fordelingen 
av stipendmidlene for inneværende år. 
 
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 2020 
 
Rådets sammensetning: 
Norges Farmaceutiske Forening; Hilde Frøyland (Rådets faglige leder), Diakonhjemmet 
sykehusapotek 
(Vara: Mona Tootoonchi, Rådets organisatoriske leder, Boots Norge) 
Norske Sykehusfarmasøyters Forening; Jan Egil Røe, 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) 
Norsk Farmasøytisk Selskap; Hege Willoch, Norsk Medisinaldepot, ble avløst av Viyan Tarin, Apotek 
1, midt i året 
(Vara: Kirsten Hjelle,  Helsedirektoratet) 
Primærapotek: Xuan Nguyen, Ditt Apotek  

http://www.nfs.no/Stipend/Medlemmer-av-Stipendstyret/


 

 

(Vara: Aleksandra Gryczynska) 
Norwegian Pharmaceutical Students Association (NoPSA); Marte Regine Skår, Universitetet i Oslo 
(Vara: åpen vara) 
 
Hege Helm, Norsk Farmasøytisk Selskap, er Etikkrådets sekretær.  
 
Rådet hadde 3 regulære møter i 2020, i tillegg til tre ekstraordinære møter for å diskutere innsendt 
caser og innhold til spalteplass i NFT.  
15. september holdt Mona og Jan Egil en forelesning om etikk for 90 studenter ved OsloMet. 
Fagmøtet som skulle ha vært avholdt i oktober ble avlyst. ).  
9. November holdt Hilde og Hege en etikk-kveld over zoom for studentene ved Universitetet i 
Bergen. Det var studentene selv som hadde ytret ønske om dette og som også hadde eksempler på 
caser de ønsket å behandle.  
 
Artikler i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift: 
Nr 3: Etikkrådets nye ledere ønsker flere samtaler om etikk 
Nr 5: Etikkrådet – tilbake i NFT, presentasjon av Etikkrådet 
Nr 6: Etikkrådet- Fremme av helse 
Nr 7: Etikkrådet – respekt for individet 
Nr 8: Etikkrådet – Faglig integritet 
Nr 9: Etikkrådet - Tillit 
 
 
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 sank med 17% i 2020 i forhold til året før. I 2020 var det 23 401 
besøkende mot 28 069 i 2019. Den trafikkilden som har minket minst er direkte trafikk (de som går 
rett inn på nettsiden i nettleseren sin, altså de som vet om nettsiden fra før). Den største 
nedgangen er organisk trafikk (seo) som er synlighet i søkemotorene, der folk googler noe spesifikt 
og så trykker de på ett treff derfra. Denne trafikken har sunket med 25% (fra 12 033 i 2019 til 9 033 i 
2020). I snitt tilbringer besøkende ca 1 min og 28 sekunder på nettsiden kontra 1 min og 55 
sekunder i 2019. Antall besøkte sider pr. økt har også sunket fra 4.61 i 2019 til 4,33 i 2020. Flest 
besøkende kom via PC (58%) og resterende fra mobil/nettbrett. Dette er ganske likt i 2019. 
 
Nyhetsbrev  
Daglig leder sender regelmessig (4-6 ganger i året) ut et medlemsbrev per epost til alle 
medlemmene. 
 
Facebook 
NFS åpnet Facebook-siden Norsk Farmasøytisk Selskap i november 2014. Siden brukes aktivt og har 
1966 følgere. I tillegg drifter NFS følgende sider: 
 

- Nettverket Unge farmasøyter, avd. Oslo 

https://www.farmatid.no/artikler/etikkradets-nye-ledere-onsker-flere-samtaler-om-etikk
https://www.farmatid.no/artikler/etikkradet-tilbake-nft
https://www.farmatid.no/artikler/etikkradet-fremme-av-helse
https://www.farmatid.no/artikler/etikkradet-respekt-individet
https://www.farmatid.no/artikler/etikkradet-faglig-integritet
https://www.farmatid.no/artikler/etikkradet-tillit
http://www.nfs.no/


 

 

Nettverket har en egen Facebook-gruppe (privat gruppe) med 165 medlemmer. Ideelt sett 
skal medlemmene her også være medlemmer i NFS, som for tiden ikke er oppdatert. 

- Etikkrådet 
Rådet har en egen Facebook-side hvor det har vært mye aktivitet det siste året.    
Siden har 1010 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 928 følgere. 

 
Film og YouTube 
NFS har en egen YouTube konto hvor alle filmer legges ut.  
 
Nettverksbygging 
NFS har i 2020 bidratt mindre aktivt til kontakt mellom farmasøyter på tvers av de farmasøytiske 
arbeidsplassene enn tidligere år, noe som skyldes pandemien. NFS har utført sekretariattjenester 
for Foreningen av Industriansatte Farmasøyter i Norge (FIFN), Norske Sykehusfarmasøyters Forening 
(NSF) og Farmasøyter uten Grenser (FUG). 
 
NFS har også støttet studentorganisasjonene Veneficus (UiO), samt NoPSA (Norwegian 
Pharmaceutical Students' Association) med økonomiske bidrag.  
 
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 
Alle treff i nettverkene ble avlyst i 2020.  

 Nettverksgruppe Unge farmasøyter, avd. Oslo 

 Nettverket Unge farmasøyter, avd. Bergen 

 Adept-nettverkstreff  
Adept-nettverkstreff er ment for de farmasøytene som tidligere år har deltatt i NFS 
Mentorprogram.  

 Ledernettverket 
Nettverket er hovedsakelig myntet på farmasøyter med lederansvar, men er også åpen for 
andre med interesse for ledelse. Det er 66 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. 

 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 87 
medlemmer i nettverket. 

 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 84 medlemmer i nettverket. 

 
NFS Mentorprogram 
En ny runde av NFS Mentorprogram starter alltid i august. I januar avholdes et midtevalueringstreff, 
og i juni en avslutningsfeiring. 
 
Mentorprogrammet 2019/2020 
Det ble avholdt Midtevalueringstreff 9. januar hvor farmasøyt og stortingsrepresentant Sveinung 
Stensland var til stede og snakket om alt fra å være en farmasøyt og politiker til legemiddelmangel 
og -beredskap. I forkant av treffet var det sendt ut en evaluering som daglig leder gikk igjennom. 3. 
Februar ble det avholdt et møte kun for adeptene, og uken etter, den 10. var det mentorene som 
møttes. Da det ikke var lov til å samles innendørs ble programmet avsluttet med en piknik i 
Frognerparken 11. juni. Sluttevalueringen viste at programmet hadde vært vellykket nok en gang.  
 
Mentorprogrammet 2020/2021 
Det kom inn 18 adept-søknader og 17 ble antatt, og dette er my rekord. 27. august ble det avholdt 
obligatorisk oppstartsmøte (Kick Off) for adeptene og deres mentorer. Det var nå mulig å samles 
eksternt hvor smittevrenreglene kunne overholdes, og valgte falt på Thon Hotel Opera. Hege Helm 
ønsket velkommen og gikk igjennom startpakken (informasjon og arbeidsmateriale) som alle fikk 
med seg. Etter bevertningen holdt Åge Nærdal foredraget sitt "Energi, engasjement og inspirasjon". 
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, «Hva har mentorprogrammet betydd for meg 
personlig og i karrieren?» Mentorprogrammet var i gang. 
 
 
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.  
 
 
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, 15. februar 2021 

 
          
          
    

  

        

 

Unni Hjelmaas   Hege Anita Willoch   Hege Helm 
Styrets leder   Nestleder 

 
  Daglig leder 

          
          

  

  

  

  

 
  

Kirsten Hjelle   Arton Baftiu   Ravinder Singh 
Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 

          
          

  

  

  

  

  

Hedvig M Egeland Nordeng   Tore Reinholdt     Marianne Duelien Myrvold 
Styremedlem   Styremedlem     Styremedlem 

          

 

 

  

  

  

Viyan Tarin   Cecilie Xuan Trang Vo Beiske   
Styremedlem   Styremedlem    
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