
 

 

 

STYRETS BERETNING FOR 2022 

 
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 
 
31.12.2022 hadde foreningen 1220 individuelle medlemmer. Tilsvarende tall for 2021 var 1214 
individuelle medlemmer. Som medlemmer er bare ført opp de som har betalt kontingent for 2022.  
 
 
2. STYRET 
 
Etter Generalforsamlingen 2022 har styret hatt følgende sammensetning 
(http://www.nfs.no/Om-oss/Styret/): 
 
Leder:   Ken Tesaker, Teriak AS 
Nestleder:  Therese Bohne, Ipsen (Institut Produits Syntèse) AB 
   
Styremedlemmer: André Luong, Statens legemiddelverk 

Anita Patel Jusnes, Genetic Analysis AS 
Beate Hennie Garcia, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet 
Ellen Helgheim, Norsk Medisinaldepot 
Marianne Duelien Myrvold, Sykehusapotekene innlandet 
Tore Reinholdt, Apotekforeningen 

   Viyan Tarin, Apotek 1*) 

Ørjan Leiknes Apeland, Ås Produksjonslab AS 
     

Observatør fra NoPSA:   Aina Gaustad Haugen, NTNU 
 
*) Viyan valgte å gå ut av styret fra oktober 2022. Grunnen var for høy arbeidsbelastning i apoteket 
hvor hun jobber som apoteker.  
       
Det ble avholdt 8 styremøter for styret i 2022. Styremøte 1 ble avholdt digitalt via zoom, mens de 
resterende ble avholdt fysisk med mulighet for digital deltagelse. Styremøtet i august (nr. 6) ble 
avholdt på en styrehelg (fra fredag til lørdag) på Grand Hotel i Åsgårdstrand. I tillegg ble det avholdt 
et ekstraordinært styremøte (digitalt) i desember. Temaet her var programkomiteene til 
Farmasidagene 2023. Fokuset til styret i 2021/2022 var strategiarbeidet og målet om å få på plass 

https://www.nfs.no/om-oss/styret/


 

 

en ny strategi fra 2022 og fremover. Det ble i 2021 nedsatt en rådsgruppe bestående av Unni 
Hjelmaas (leder), Marianne Duelien Myrvold, Ravinder Singh og Hege Helm. Det ble sendt ut en 
spørreundersøkelse til medlemmene, invitert til fokusgrupper og innhentet en foredragsholder for 
styret fra London School of Economics and Political Science, Ass.Prof. Rocco Friebel. Et forslag til ny 
strategi ble forelagt det nye styret på styremøtet i mai 2022, og vedtatt i august. NFS har fått en 
visjon: «Farmasøyter overalt!» 
 
NFS avdeling Bergen 
Leder:    Torgils Fossen, Universitetet i Bergen 
 
   Håvard Røkke, primærapotek 
   Margrete Einen, sykehusapotek 
   Marlen Stalheim, studentrepresentant 
   Bisharo Osman, sykehusapotek 

I 2022 ble det invitert til 3 fagmøter med til sammen seks foredrag. De tre første var zoom-møter 
med nasjonalt publikum, mens de tre siste foredragene ble holdt på det første fysiske møtet som 
ble arrangert etter pandemien. Seks foredrag på ett år er ny rekord for NFS Bergen, og det var god 
variasjon på temaene for foredragene. 

 
3. MEDLEMSMØTER – ARRANGEMENTER (kronologisk)  
 
NFS Nyårsmøte, 11. januar  
Det tradisjonelle Nyårsmøtet skulle ha vært avholdt i kantina til Statens legemiddelverk, men det 
måtte avlyses, grunnet pandemien. I stedet for ble de planlagte foredragene tilbudt digitalt, via 
zoom. Det var 84 deltakere til møtet som tok for seg temaet miljø og bærekraft. Tre av de som 
mottok stipend på slutten av året 2021 holdt til slutt et 5-minutters innlegg hver om prosjektene de 
jobber med og hva stipendmidlene ble brukt til.  
 
Webinar-serie 
Webinarene som NFS startet med da pandemien var et faktum var blitt så populære at det ble 
bestemt å fortsette med dette. Møtene ble avholdt via zoom, som et frokostmøte fra kl 08-09, og 
målet var et webinar i måneden, minst 8 i året. Dette ble ikke helt i innfridd, men det ble 6. 
Det overordnede temaet fortsatte å være «Nytt&nyttig – farmakologi»: 
26. januar:   «Muskel og skjelett» v/ Eva Borka, Diakonhjemmet sykehusapotek og  

Henrieke Bruckmüller, UiT.                        
Antall deltakere: 114 

18. februar:   «Onkologi» v/ Harald Stenmark, professor i kreftbiologi,  
Universitetet i Oslo, og Åslaug Helland, Kreftklinikken OUS, onkolog og 
professor på Universitetet i Oslo  
Antall deltaker: 125 

7. mars:  «Bivirkninger» v/ Hanne Stenberg-Nilsen, Relis Sør-Øst, og Hilde  Frøyland, 
Diakonhjemmet sykehusapotek. 
Antall deltakere: 96 
 



 

 

7. april:   «Diabetes» v/ Arild Rustan, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, 
Hilde Ariansen, Apotekforeningen, og Kåre I. Birkeland, Oslo 
Diabetesforskningssenter  
Antall deltakere: 97 

15. juni:             «Alzheimer» v/ Kristi Henjum, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i 
Oslo, og Cecilie Morland, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo 
Antall deltakere: 103 

30. november:                «Helseregisterdata» v/ Øystein Karlstad, Folkehelseinstituttet 
Antall deltakere: 63 

 
Generalforsamlingen, 19. april 
Årsmøtet med generalforsamling ble avholdt i kantina til Statens legemiddelverk. 33 medlemmer 
var påmeldt, 24 deltok. Valget foregikk elektronisk i forkant av møtet, og resultatet av valget ble 
offentliggjort under møtet. Styreleder ledet forsamlingen gjennom de ordinære generalforsamlings-
saker; styrets beretning 2021, regnskap 2021, budsjett 2022, fastsetting av kontingent for 2023, valg 
av styre (se punkt 2). Kontingenten for 2022 ble uendret: kr 400 for vanlige medlemmer og kr 200 
for studenter og pensjonister, men det avtroppende styret har bestemt at kontingenten skal økes 
fra 2023 til hhv. kr 500 og kr 250. Siste gang kontingenten ble økt var i 2012.  
Den faglige delen av møtet handlet om etikk og Etikkrådet for farmasøyter i Norge; «Etikk og moral, 
dømmekraft og skjønn – og midt oppi dette Etikkrådet. Er Etikkrådet et supperåd for uetiske 
farmasøyter?». Daglig leder presenterte medlemmene av Etikkrådet og fortalte kort om hvordan 
Etikkrådet jobber. Apokus presenterte en kort-film de har laget om Etikkrådet, før faglig leder, Hilde 
Frøyland, Diakonhjemmet Sykehusapotek, holdt et foredrag om SME-metoden som brukes for å 
diskutere innsendte caser. Hilde kom også med eksempler på caser som er blitt behandlet i 
Etikkrådet de siste årene.  

«Snakke-sammen-møte», 26. april 
Styret i Norsk Farmasøytisk Selskap ønsket å ta initiativ til å samle mulige samarbeidspartnere innen 
etaten vår til et "snakke-sammen-møte" en gang i året. Det er mange møter som organiseres og 
planlegges. Tanken bak et slikt årlig treff er å informere hverandre om hva som er på agendaen for 
det kommende året, slik at man unngår at fagmøter med de samme temaene tilbys av flere, og 
Foreninger/organisasjoner som deltok: 
      Apotekforeningen 
      Farmasøyter Uten Grenser (FUG) 
      Legemiddelindustriforeningen (LMI) 
      Norges Farmaceutiske Forening (NFF) 
      Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS) 
      Norsk Forening for Farmakoepidemipolog 
      Norsk selskap for farmakologi og toksikologi (NSFT) 
      Norsk Sykehusfarmasøyters Forening (NSF) 
      Farma Norge 

 

 

 



 

 

FARMASIDAGENE 2022, 10.-11. november  
Farmasidagene ble avholdt i Meet Ullevaal, Ullevaal stadion, Oslo. 
Det var to temaer: 

• Innovasjon i farmasien 

• Ingen regel uten unntak 
 
Programkomiteen for «Innovasjon i farmasien» besto av følgende personer: 
 Ken Tesaker, Teriak AS (leder) 
 Anette Weyergang, Radiumhospitalet 
 Maren Krogh, Apotekforeningen 
 Georg Beiske, Tribune Therapeutics 
 Marius Aursnes, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo  
 Camilla Wibetoe, Norges Farmaceutiske Forening 
 Ørjan Apeland, Ås produksjonslab AS 
 Emma Singstad, NoPSA  
 
Programkomiteen for «Ingen regel uten unntak» besto av: 

Line Storesund Rondan, GSK (leder) 
Pernille Harg, Statens legemiddelverk 
Inge Johanssen, Novartis (senere GSK) 

 Frank Jørgensen, Sykehusapoteket i Bergen 
 Urd Andestad, Norges Farmaceutiske Forening 
 Tore Reinholdt, Apotekforeningen, styremedlem i NFS 
 Eirin Guldsten Robinson, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo 
 Bernt Even Moseidjord, NoPSA 
 
Apokus arrangerte følgende workshops, hver på 1 time, torsdag og fredag: 
 1. Kunsten å gi dårlige nyheter 

2. Vurderinger ved nødekspedisjoner      
Det var totalt 121 påmeldte til workshopene.  
 
 
Ansvarlige for posteravdelingen og Pecha Kucha var: 
Arton Baftiu, Janssen Neuroscience 
Marianne Lea, Universitetet i Oslo 
Hege Sletvold, Nord universitet, Trondheim 
 
Teriak AS bidro med Teriaks poster- og Pecha Kucha pris på hhv. kr 10 000 hver. 
Det var 22 postere i tillegg til en informativ poster fra Etikkrådet. Torsdag etter endt faglig program 
ble det arrangert posterslam hvor hver poster ble presentert på scenen i løpet av et minutt. Videre 
ble det arrangert «postermingling» i de store pausene, torsdag og fredag. Vinneren av posterprisen 
gikk til Helene Gombos (deltakerne i salen utgjorde 50 % av stemmene, mens de resterende 50 % 
ble gitt av en jury). Det var valgt ut 8 Pecha Kucha foredrag i forkant av kongressen, og vinneren, 
stemt frem av deltakerne i salen, ble Salem Iqbal. 
 
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 30 betalende utstillere som deltok. I tillegg fikk Farmasøyter uten Grenser, Etikkrådet for 
farmasøyter i Norge, Farmasøytisk Idrettsforening og NFS delta med en liten gratis stand. 
 
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. All informasjon som programmet, 
informasjon om foredragsholderne, deltagerne i programkomiteene med mer var å finne her. 
Spørrekonkurransen blant utstillerne ble laget på papir.  
 
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 2022. 
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 2023. 
 
Samarbeidspartner vedrørende utstillingen i Meet Ullevaal, utsending av invitasjon, påmelding av 
deltagere, utsending av faktura og betaling var Norwegian Promotion Group AS (NPG).  
 
 
Farmasikvelden 
Farmasikvelden ble arrangert utenom selve Farmasidagene, og fant sted torsdag 10. november fra 
kl.17.30 i inngangsområdet til Meet Ullevaal. NFS var alenearrangør.  
 

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift: 
Nr 5: Helsides annonse for Farmasidagene 
Nr 6: Helsides annonse for Farmasidagene 
Nr 7: Helsides annonse for Farmasidagene 
Nr 9: Glimt fra Farmasidagene 2022 
          Det giftige kors til ja-mannen Håvard Selby Ebbestad 
          Opioidnestor advarer mot opioidhysteri 
          Farmasøyter må ikke bli utkonkurrert av doktor Google 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.farmatid.no/aktuelt/nyheter/farmasidagene-tilbake-i-levende-live
https://www.farmatid.no/aktuelt/nyheter/det-giftige-kors-gikk-til-ja-mannen-havard-selby-ebbestad
https://www.farmatid.no/aktuelt/nyheter/opioidnestor-advarer-mot-opioidhysteri
https://www.farmatid.no/aktuelt/nyheter/farmasoyter-ma-ikke-bli-utkonkurrert-av-doktor-google


 

 

4. KURS 
 
Alle kursene nedenfor regnes som undervisning (enveis kommunikasjon). 
 
GDP (Good Distribution Practice) I-kurs (basiskurs) 
Kurset ble avholdt 16.-17. mars, med 37 deltagere (35 betalende og 2 gratis fra Statens 
legemiddelverk). Kursholdere var Mariann Østergaard Bomholt og Tina Brouer (Pharmakon, Hillerød 
Danmark), Line Saxegaard og Eva Tollefsen (Statens Legemiddelverk). Kurset ble arrangert i Thon 
Hotel Opera. Kurset fikk veldig bra evaluering. 
 
GDP II-kurs (for viderekommende) 
Kurset ble avholdt 14.-15. mars med 28 deltagere (26 betalende og 2 gratis fra Statens 
legemiddelverk). Kursholdere var Mariann Østergaard Bomholt og Tina Brouer (Pharmakon, Hillerød 
Danmark), Line Saxegaard og Eva Tollefsen (Statens Legemiddelverk). Kurset ble arrangert på Thon 
Hotel Opera, Oslo. Kurset fikk veldig bra evaluering. 
 
GDP III-kurs (oppdatering)  
Kurset ble avholdt 8. september med 40 deltager (38 betalende og 2 gratis fra Statens 
legemiddelverk). Kursholdere var Kiki Baagøe Andersen, (Pharmakon, Hillerød Danmark), Line 
Saxegaard og Eirik Harborg (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 som ble avholdt 9.-11. mai med 31 deltagere. Kursholdere var 
Rachel Susan Carmichael og Peter Gough fra NSF-DBA Ltd, samt Line Saxegaard fra Statens 
legemiddelverk. Kurset ble arrangert på Thon Hotel Opera, Oslo. Kurset fikk veldig gode 
evalueringer. 
 
QP-oppfriskningskurs (Law update) 
Kurset ble avholdt 12. mai med 29 deltager. Kursholder var Rachel Susan Carmichael og Peter 
Gough fra NSF-DBA Ltd. Kurset ble arrangert på Thon Hotel Opera, Oslo. Kurset fikk veldig gode 
evalueringer. 
 
Kurs for apotekansatte: krav, forventninger og erfaringer med import, tilvirkning og distribusjon 
av legemidler til kliniske studier 
Kursets ble avholdt 7. september med 43 deltagere (41 betalende og 2 gratis fra Statens 
legemiddelverk). Foredragsholdere var Line Saxegaard og Eva Tollefsen, Statens legemiddelverk, 
Nina Glende, Alliance Healthcare Norge AS, Håvard Kirkevold, Radiumhospitalet, og Sissel 
Nordheim, Novartis Norge. Kurset ble arrangert på Thon Hotel Opera, Oslo. Kurset fikk veldig bra 
evaluering. 
 
Miljøkurs for farmasøyter  
Kurset ble avholdt 13. september med 24 deltagere. Programkomiteen for kurset bestod av Hege 
Willoch, NMD, Laila Pagh-skov (Sykehusinnkjø), Ørjan Apeland (Ås produksjonslab), Pia Patricia Palm 
(student FAI, Universitetet i Oslo) og Hege Helm (NFS). Foredragsholdere var Laila Pagh-Skov, 
Yngvild Wasteson (NMBU), Jan Ivar Berge (GE Healthcare, Lindesnes), Frederik Andre Berge (FAI, 
Universitetet i Oslo), Johannes Daae (Grønt Punkt Norge), Hege Willoch, Line Waalen (Astra 



 

 

Zeneca), Wanda Storbugt og Anette Torp (Essity Norway AS), Espen Gleditsch (Sykehusapotekene 
Oslo), Håvard Kirkevold (Sykehusapotekene Oslo), Ann Kristin larsen (Miljømerking Norge) og Ola 
Elvestuen (Stortinget, V).  
 

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift: 
Nr 8: Plutselig døde alle gribbene i Pakistan 
          Gir utenlandske forskere antibiotikasjokk 

 
 
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 2022 (10 poeng er maks): 
 

Kurs Varighet FeVU-poeng 

GDP-I 2 dager 10 

GDP II 1,5 dager 10 

GDP III 1 dag 6 

QP-kurs 3 dager 10 

QP-Law update 1 dag 5,5 

Miljøkurs for farmasøyter 1 dag 4 

Kliniske studier for apotekfarmasøyter 1 dag 4,5 

Farmasidagene 2 dager 5 hver av dagene 

 
 
 
5. REPRESENTASJON, kurs og møter hvor daglig leder har deltatt (kronologisk) 
 
Karrieredag OsloMet, digitalt møte (innlegg) 
10. januar 
 
Karrieredag, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet,  
digitalt møte (innlegg) 
20. januar 
 
Pasientens legemiddelliste i praksis (digitalt møte) 
Nasjonal senter for e-helseforskning, 21. januar 
 
SLV og metodevurderinger (digitalt møte) 
DM Arena, 27. januar 
 
Antibiotikaproduksjon – møte med prosjektets referansegruppe (digitalt møte) 
Helsedirektoratet, 1. februar 
 
 

https://www.farmatid.no/aktuelt/reportasjer/plutselig-dode-alle-gribbene-i-pakistan
https://www.farmatid.no/aktuelt/reportasjer/gir-utenlandske-forskere-antibiotikasjokk


 

 

Digital legemiddelhåndtering - Bivirkningssøk i Felleskatalogen (digitalt møte) 
Nasjonal senter for e-helseforskning, 4. februar 
 
Legemiddelberedskap (digitalt møte) 
Norsk Farmasihistorisk Selskap, 10.februar  
 
Kontaktmøte med NFF – Unni Hjelmaas (styrelder NFS), Urd Andestad (leder NFF) og Hege Helm 
28. februar 
 
Legemiddelhåndtering av risikolegemidler på sykehus (digitalt møte) 
Nasjonal senter for e-helseforskning, 4. mars 
 
Kvinnehelse 
DM Arena 16. mars, Kreftforeningens vitensenter 
 
Pasientens ansvar for egen medisinliste (digitalt møte) 
Nasjonal senter for e-helseforskning, 18. mars 
 
B180 - Nasjonalt legemiddelberedskapslager (digitalt møte) 
Norsk Farmasihistorisk Selskap, 24. mars 
 
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen farmasi (tidl. Profesjonsråd) 
Namsos, 28.-29. mars (NFS har observatørstatus) 
 
Farmasøytenes nye rolle (digitalt møte) 
Nasjonal senter for e-helseforskning, 1. april 
 
FIP: Extraordinary Council meeting (digitalt møte) 
7. April, NFS er medlemsorganisasjon og har stemmerett 
 
Årsmøte med generalforsamling (digitalt møte) 
Norsk Farmasihistorisk Selskap, 27. april 
 
Framtidens legemiddelhåndtering med farmasitun (digitalt møte) 
Nasjonal senter for e-helseforskning, 29. april 
 
Kartlegging av legemiddelmangel (digitalt møte) 
Apotekforeningen, 5. mai 
 
Avslutningsseremoni for bachelorstudenter ved OsloMet 
Ken Tesaker holdt en tale til de nyutdannede kandidatene, 17. juni 
 
Avslutningsseremoni for bachelor- og masterstudenter ved Universitetet i Tromsø, Norges 
arktiske universitet 
Hege Helm holdt en tale til de nyutdannede kandidatene, 17. juni 
 
 



 

 

Avslutningsseremoni for studentene på integrert masterprogram i farmasi, kull17, ved 
Universitetet i Bergen 
Ken Tesaker holdt en tale til de nyutdannede kandidatene, 16. september 
 
FIP-kongress i Sevilla 
18.-22. september 
 
NSF, Fagdager for faggruppen klinisk farmasi, deltagelse i rundborddiskusjon angående 
spesialisering av kliniske farmasøyter. Beate Garcia deltok på vegne av NFS, 15.-16. september 
 
Kontaktmøte med Apotekforeningen angående Farmasidagene: Per Lund (Apotekforeningen), Ken 
Tesaker og Hege Helm, 28. september 
 
Kontaktmøte med Stiftelsen til fremme av Norsk apotekfarmasi angående Farmasidagene: Hans-
Petter Heide Johannessen (Stiftelsen), Ken Tesaker og Hege Helm, 26. oktober 
 
Vernissasje og boklansering på Fotografiens Hus: Fotoboken «Funkis & formalin – 
Farmasibygningen på Blindern» av Kristin Rosmo 
27. oktober 
 
Møte med Apotekforeningen og kollegaer av Hege fra Tyskland: Apotekforeningen var interessert 
i å få kjennskap til Helsetjenester i apotek i Tyskland: Volker Helm (mannen til Hege), et vennepar 
av familien (alle apotekere i Tyskland, Hege Helm, og hele fagavdelingen til Apotekforeningen, 26. 
oktober 
 
Kontaktmøte med fagutvalget til Apotekforeningen, fagdirektørene til apotekkjedene og 
sykehusapotekene, angående Farmasidagene: Ken Tesaker og Hege Helm deltok, 7. november 
 
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen farmasi (tidl. Profesjonsråd) 
Bergen, 15.-16. november (NFS har observatørstatus) 
 
Kontaktmøte med Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, angående studenters deltagelse på 
Farmasidagene: Kathrin Bjerknes, tre studenter fra Fagutvalget, Ken Tesaker og Hege Helm, 8. 
desember 
 
Kontaktmøte med OsloMet angående studenters deltagelse på Farmasidagene: Anne Berit Walter 
og Ken Tesaker, 14. desember 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. ØKONOMI 
 
Foreningens resultatregnskap for 2022 viser et overskudd på kr. 1 130 930. Tilsvarende tall for 2021 
var et underskudd på kr. 493 549. I forhold til vedtatt budsjett for regnskapsåret, hadde Selskapet et 
pluss i inntekter på Farmasidagene på kr 41 899 i 2022. I 2020 var tilsvarende tall et tap på kr 
549 300. 
 
NFS tjente godt på kursene sine i 2022. Det endte med en høyere inntekt i forhold til budsjett på kr 
881 400. Grunnen til dette var at det var veldig god deltakelse på oppsatte kurs. Selskapets 
egenkapital per 1.1.22 var kr 3 141 842, og per 31.12.22, kr. 4 272 472. Årsregnskapet er utarbeidet 
på basis av fortsatt drift. Styret bekrefter at fortsatt drift er til stede. 
 
 
7. DET GIFTIGE KORS 
 
Håvard Selby Ebbestad ble tildelt Det Giftige Kors på Farmasidagene 2022. 
Ordenskollegiet 2022 var Hedvig Nordeng (leder) og Ken Tesaker.  
 
 
8. STIPENDFONDET 
 
Stipendstyret består av  
(http://www.nfs.no/Stipend/Medlemmer-av-Stipendstyret/): 
 
Gry Stensrud, Photocure 
Janne Smedberg, Apotekforeningen 
Katrine Bøvre, Sykehusapoteket Lørenskog 
Reidun Lisbet Skeide Kjome, Universitetet i Bergen 
Arton Baftiu, Jansen-Cilaq, er stipendstyrets sekretær 
Stipendstyret har hatt 1 møte i 2022. 
 
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 2022 
 
Rådets sammensetning: 
Norges Farmaceutiske Forening; Hilde Frøyland (Rådets faglige leder) 
(Vara: Mona Tootoonchi) 
Norsk Farmasøytisk Selskap; Viyan Tarin (Rådets organisatoriske leder) 
(Vara: Tore Reinholdt, Apotekforeningen) 
Norske Sykehusfarmasøyters Forening; Anne Elise Monclair 
(Vara: Monica Eitran) 
Foreningen av industrifarmasøyter i Norge (FIFN); Marianne Klausen 

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


 

 

(Vara: mangler) 
Primærapotek: Anne Røv-Johnsen  
(Vara: Anne-Grete Reikvam) 
Nasjonalt profesjonsråd for farmasiutdanning; Marit Waaseth 
(Vara: Janne Mjelle, Universitetet i Tromsø) 
Forvaltning: Johan Mikkelborg Moss 
(Vara: Lavin Kadir) 
Norwegian Pharmaceutical Students Association (NoPSA); Aleksandra Janiga 
(Vara: mangler) 
 
Hege Helm, Norsk Farmasøytisk Selskap, er Etikkrådets sekretær.  
 
Rådet hadde 4 ordinære møter, et fagseminar i Åsgårdstrand for Etikkrådets medlemmer (fredag 
ettermiddag og lørdag formiddag). I tillegg ble det innkalt til to møter for å diskutere innsendt caser, 
og det ble også invitert til et zoom-møte i forbindelse med den ene casen. Etikkrådet mottok 6 
caser, hvorav det kun var 2 som ble diskutert i plenum. De andre var enten ikke en problemstilling 
som Etikkrådet kunne ta stilling til, eller det ble bedt om mer informasjon. I april ble det holdt en 
fagkveld i etikk for studenter i praksis via zoom. Det var 59 som deltok. I slutten av august holdt 
Viyan en presentasjon om Etikkrådet for studentene ved OsloMet. I oktober ble det initiert til et 
møte med Etikkrådet til Norsk Psykologiforening (digitalt). Hilde, Viyan og Hege deltok, foruten 
leder og sekretær fra psykologiforeningen. Målet var å se om det var muligheter for samarbeid eller 
felles læring. Det var det ikke, men det viste seg at Etikkrådet for farmasøyter jobber faglig godt og 
effektivt. Etikkrådet hadde en gratis stand på Farmasidagene og leverte også inn en poster til 
postersesjonen.  
 
Etikkrådet har en fast spalte i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, og følgende ble publisert: 
Nr 2: Karianne Kjos Ødegård: Vi må bli flinkere til å bruke Etikkrådet 
Nr 3: Camilla Brox: Vil lære mer om saker Etikkrådet behandler og bistår i 
Nr 4: Mia Nilsen: Viktig å dele etiske problemstillinger 
Nr 5: Nye medlemmer i Etikkrådet 
Nr 7: Håvard Kirkevold: Etikkrådet må vere synleg innan farmasien  
Nr 8: Birgitte Zahl-Holmstad: Etiske prinsipper bør drøftes mer på arbeidsplassen 
 
 
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.  
 
De fleste som kommer inn på hjemmesiden er fra Oslo (38,86%), og det er flere enn i 2021 (32,38%). 
På andre plass er Bergen med 7,55%. De fleste kommer direkte på hjemmesiden, dvs. at de kjenner 
til hjemmesiden fra før. Dette utgjør 8849 besøkere (40,54%), sammenlignet med 7473 i 2021. På 
andre plass er organisk søk. 8705 kommer på hjemmesiden fra å søke på google. I 2021 var tallet 
7271. Lenker fra sosiale medier direkte inn til hjemmesiden var på 2264 besøkere, i 2021 var dette 
tallet 2535. 1946 besøkere har kommet fra Facebook, 301 fra Linkedin og 16 fra Instagram. 

https://www.farmatid.no/aktuelt/meninger/etikkradet-vi-ma-bli-flinkere-til-a-bruke-etikkradet
https://www.farmatid.no/aktuelt/meninger/etikkradet-vil-lare-mer-om-saker-etikkradet-behandler-og-bistar-i
https://www.farmatid.no/aktuelt/meninger/etikkradet-viktig-a-dele-etiske-problemstillinger
https://www.farmatid.no/aktuelt/meninger/nye-medlemmer-i-etikkradet
https://www.farmatid.no/aktuelt/meninger/etikkradet-etikkradet-ma-vere-synleg-innan-farmasien
https://www.farmatid.no/aktuelt/meninger/etikkradet-etiske-prinsipper-bor-droftes-mer-pa-arbeidsplassen
http://www.nfs.no/


 

 

49.01% av de som har kommet på hjemmesiden har søkt på norsk, mens 22,45% har søkt på engelsk 
for å finne fram til deres nettside. Det er flere menn (58,2%) en kvinner (41,8 %) som besøker 
hjemmesiden. 57,82% kommer fra PC (den var 55,48 i 2021) og 41,16% kommer fra mobil (den var 
42,45% i 2021). Bare 1,02% kommer fra tablet (den var 2,07% i 2021). 
 
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 
2338 følgere. I tillegg drifter NFS følgende sider: 
 

- Nettverket Unge farmasøyter 
Nettverket har en egen Facebook-gruppe (privat gruppe) med 132 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 1195 følgere. 

- Lege + farmasøyt = sant. Dette er en egen side som ble opprettet i forbindelse med 
seminarene NFS arrangerte sammen med SLV for farmasi- og medisinstudenter; tverrfaglig 
samarbeid om legemiddelgjennomganger og avmedisinering. Siden har 971 følgere. 
Seminarene skal ikke lenger avholdes, og siden blir derfor ikke lenger oppdatert. 

- NFS drifter også en lukket gruppe for FFA-nettverket, her er det 41 medlemmer. Gruppen 
har ikke blitt brukt så mye de siste året, selv om nettverket er veldig velfungerende.  

 
Film og YouTube 
NFS har en egen YouTube konto hvor alle filmer legges ut.  
 
Nettverksbygging 
NFS har i 2022 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) og Farmasøyter uten Grenser (FUG). 
 
NFS har støttet studentorganisasjonen 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 
Nettverkene har lidd under pandemien og også etterpå i 2022. Flere nettverk må nå reorganiseres 
og startes opp på nytt igjen i 2023.  

Nettverksgruppe Unge farmasøyter, avd. Oslo 
Det ble ikke avholdt noe treff i 2022. 



 

 

Adept-nettverkstreff  
Adept-nettverkstreff er ment for de farmasøytene som tidligere år har deltatt i NFS 
Mentorprogram.  
Det ble ikke avholdt noe treff i 2022. 
 
Ledernettverket 
Nettverket er hovedsakelig myntet på farmasøyter med lederansvar, men er også åpen for 
andre med interesse for ledelse. Det er 67 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 forsøkt avholdt et treff i 2022, men dette ble avlyst grunnet liten påmelding  
 
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 96 
medlemmer i nettverket. 
 
Det ble avholdt to treff i 2022: 
1. mars: Temaet var «MT-innehaver sine plikter overfor produkter som allerede er ute på 

markedet»og Andreas Sundgren, Statens Legemiddelverk., holdt et innlegg.  
20. oktober: Temaet var «Import- og tollregler for legemidler». Det var innlegg ved Tom 
Rune Nilsen og Lars Bemer, FREJA Transport & Logistics AS, og Line Saxegaard, Statens 
Legemiddelverk. 
 
Galeniker- og QP-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 85 medlemmer i nettverket. 
Det ble ikke avholdt noe treff i 2022. 
 
 
 
 



 

 

NFS Mentorprogram 
En ny runde av NFS Mentorprogram starter alltid i august. I januar avholdes et midtevalueringstreff, 
og i juni en avslutningsfeiring.  
 
Mentorprogrammet 2021/2022 
Det ble avholdt Midtevalueringstreff 14. februar. Bente Hayes, mentor, inviterte til Sykehusinnkjøps 
kantine på Grev Wedels plass. Denne gangen ble fire av mentorene spurt om å holde korte innlegg 
om hva de tenkte, eller ikke tenkte, da de bygget opp karrieren sin: Ken Tesaker, Anne Sveaass, 
Rebwar Saleh, Bente Hayes. Etter gjennomgang av evalueringen ledet Rebwar en samtale rundt 
utdanning og rekruttering av helsepersonell i Norge i dag og i 2040. Rebwar hadde fått en viktig 
rolle i helsepersonellkommisjonen og ønsket tanker og innspill. 
 
Avslutningen ble holdt på Sørenga i DNT Friluftshus. Det hadde kommet inn tips fra adeptene om at 
de ønsket å høre om hvilke typer jobber som finnes i industrien. Vi ba følgende farmasøyter om å 
holde 10 minutters innlegg om jobben sin: 

• Hvordan er det å være CRA - hva består jobben i, og hvordan ser arbeidshverdagen min 
ut? v/ Tor Halvor Johansen, Novo Nordisk 

• Vaksiner og jobben som Business Unit Head 
v/ Monica Rawal, GSK 

• Future of Medical Affairs 
v/ Benedikte Akre, AstraZeneca 

• Internasjonal karriere – hvordan gå frem for å få det til? 
v/ Anne Sveaass, GSK 

• Helsedata og jobben som Medical Evidence Director 
v/ Pål Hasvold, AstraZeneca 

• Quality and Compliance: 
v/ Bjørg Abotnes, Novo Nordisk 

• Access/Governmental Affair; Tilgang til nye legemidler og veien frem dit 
v/ Kristin Svanqvist, Merck 

Sluttevalueringen viste at programmet hadde vært vellykket nok en gang.  
 
Mentorprogrammet 2022/2023 
Det kom inn 14 adept-søknader hvorav 12 ble antatt. 23. august ble det avholdt obligatorisk 
oppstartsmøte (Kick Off) for adeptene og deres mentorer på Sørenga, i DNT Friluftshus. Hege Helm 
ønsket velkommen og gikk igjennom startpakken (informasjon og arbeidsmateriale) som alle fikk 
med seg. Etter bevertningen holdt Håvard Selby Ebbestad, Fürst Medisinsk Laboratorium, et innlegg 
med tittelen «Er det mulig å planlegge en karriere?». Deretter var det klart for både adepter og 
mentorer til å presentere seg og bli kjent med hverandre. Mentorprogrammet var i gang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11. VALGKOMITE OG KRITISK REVISJONSUTVALG 
NFS har en valgkomite bestående av: 
Leder   Øyvind Holte, Statens legemiddelverk 
   Ingun Gjerde, Sykehusapotekene HF 
   Hilde Ariansen, Apotekforeningen 
 
Kritisk revisjonsutvalgs medlemmer er: 
   Trygve Fjeldstad, tidligere styremedlem i NFS 
   Rønnaug Larsen, tidligere daglig leder av NFS 
 
 
12. 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.  
 
 
13. ANSATTE 
Daglig leder, Hege Helm, er ansatt i 100% stilling. Hun ble ansatt 1. januar 2013. 
 
 
14. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 
Selskapets drift forurenser ikke det ytre miljø. Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende uten behov 
for å gjennomføre særskilte tiltak. 
 
 
15. FORSKNING OG UTVIKLING 
Selskapet har ingen egen FoU aktivitet. 
 
 
16. LIKESTILLING 
Det er kun 1 fast ansatt. I styret er det lik representasjon av kvinner og menn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Oslo, 14. mars 2023 

 
          
     

 
  

    

               

Ken Tesaker   Therese Bohne   Ellen Helgheim 
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