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Også 2021 ble et spesielt år

Fra generalsekretæren

Pandemien ville ikke slippe taket, og 2021 kan vel best beskrives som ett skritt fram og to tilbake. 
Men etter hvert som en større og større andel av befolkningen hadde både to og etter hvert tre 
vaksinedoser, kjente vi på en optimisme. Etter sommeren trodde vi på en mer normal hverdag, 

vi fikk til og med gjennomført noen fysiske kurs og arrangementer utover høsten. Det var svært 
etterlengtet. Men så kom Omikron og sendte oss tilbake på hjemmekontor igjen. 

Gjennom året har likevel farmasøyter fortsatt å vise sin verdi i et helsevesen hvor riktig bruk av 
kunnskap og kompetanse blir viktigere og viktigere, og hvor kompetansen til farmasøyter har blitt tatt 
i bruk på flere områder. 

Apotekfarmasøyter ble «Årets Farmasøyt» i 2021. Det var veldig fortjent og veldig riktig. Gjennom 
pandemien har farmasøyter i apotek stått i første rekke og håndtert alle utfordringer rundt en pandemi 
på en utmerket måte.  

Høsten 2021 ble et o�entlig utvalg (NOU) som skal se på fremtidens apotek nedsatt. Det er 
25 år siden forrige NOU på apotekområdet og mye har endret seg. Farmaceutene er representert 
i dette utvalget. I tillegg ble Helsepersonellkommisjonen nedsatt på slutten av 2021. Også der er 
Farmaceutene representert. Disse to o�entlige utvalgene vil ha mye å si for framtidens utvikling av 
farmasiprofesjonen og hvordan farmasøytisk kunnskap skal nyttiggjøres i framtiden. 

I sekretariatet har vi jobbet hardt for at endringer på grunn av pandemien skulle være minst mulig 
«synlig» for dere medlemmene. Ja, vi har hatt mange digitale møter, og noen fysiske. I tillegg er utbudet 
av ulike webinar økt, noe vi håper dere setter pris på. Tidsskriftet har kommet ut som planlagt til tross 
for at hele prosessen, alt fra intervjuer, tekst, grafisk og setting, har foregått på hjemmekontor.  

Det vi tar med oss etter to år med pandemi, er alle de nye tekniske løsningene som har gjort 
arbeidsdagen enklere og avstanden kortere. Det er lettere å arrangere webinar/seminar som når ut 
til flere når dette kan gjøres digitalt. Det vil likevel være slik at mennesker vil møtes og at læring 
også trenger et sosialt aspekt. Derfor håper vi at 2022 blir året hvor vi selv kan bestemme om et 
arrangement skal være fysisk, digitalt eller hybrid.  

Uansett, vi sees plutselig på et arrangement nær deg.  

Gjennom pandemien har 
farmasøyter i apotek stått i 
første rekke og håndtert alle 
utfordringer rundt en pandemi 
på en utmerket måte.

“
Greta Torbergsen, 
generalsekretær,
Norges Farmaceutiske Forening
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2021
Nøkkeltall

Over halvparten av 
medlemmene

er mellom

30–49 år

Antall aktiviteter 
som  har gitt 
FEVU-poeng

35

Juridisk 
bistand

Antall besvarte
henvendelser 

om juridisk bistand 
og rådgivning

1000+Fordeling kvinner og menn: 

Medlemmer av 
Farmaceutene

18 %

82 %

467
Tillitsvalgte og 
medlemmer har 

deltatt på 
sentrale kurs 

i 2021

ANTALL MEDLEMMER:

4628
– fordelt over hele landet

3 %
Medlemsvekst

2017–2021

Medlemsvekst

55,5 %  
av alle APOTEKERE

i Norge er medlem 

av Farmaceutene

Over

2400
påmeldte til arrangement 
hvor Farmaceutene har 

vært arrangør eller 
medarrangør.

38
gjennomførte kurs/
arrangementer hvor 

Farmaceutene har vært 
arrangør eller medarrangør.

Antall høringer 
Farmaceutene 

har besvart:

27

Pensjonister
 6,1 %

Studenter
11,8 %

Bachelor 
31,9 %

PHD 2,2 %

Master
47,8 %

Medlemmer / utdanning
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Aktuelt i 2021

Fag og politikk

HANDLINGSPLAN FOR 2021
(vedtatt av RS høsten 2020)

• Utvikle organisasjonen og iverksette eventuell ny organisasjons -
struktur 

• Synliggjøre og styrke bruk av farmasøytisk kompetanse og farma-
søytisk identitet 

• Jobbe for å få økt utdanningskapasitet for farmasøyter  

• Jobbe for flere farmasøytiske tjenester og økt legemiddelproduksjon  

• Jobbe for å styrke rollen til de tillitsvalgte  

• Fokusere på medlemmers lønns- og arbeidsvilkår 

• Følge opp utviklingen i pensjonsordninger generelt og POA spesielt 

• Organisere aktiviteter for å verve flere medlemmer og tillitsvalgte, 
samt synliggjøre verdien av medlemskap 

• Utrede systematisering av videre- og etterutdanning av farmasøyter

2021 var nok et annerledes år, men selv om møter og samtaler ble avholdt digitalt fremfor fysisk har 
områdene og arbeidet for Farmaceutene vært mye det samme. De viktigste sakene i 2021 var følgende:

KORONAVAKSINER OG 
-VAKSINERING
Koronavaksinene satte to saker på dag-
sorden: å få vaksinere og å bli vaksinert.

Å få vaksinere
Året begynte med at helseministeren 
gikk ut og sa at man ikke hadde en haug 
med helsepersonell som bare kunne 
settes i gang med å vaksinere. Etter 
den uttalelsen var det bare å sette 
i gang med å jobbe for å synliggjøre 

farmasøyters kompetanse på vaksina-
sjon og hvordan vi kunne brukes i dette 
viktige arbeidet. 

Å bli vaksinert
At ulike kommuner prioriterte sine 
vaksiner forskjellig ligger innenfor 
deres ansvar. Det som var ugreit var 
at listeoppsettet fra FHI, som kom-
munene brukte for å ta lister over sitt 
helsepersonell, ikke inkluderte farma-
søyter. På denne måten kunne ikke 

kommunene ta stilling til om farma-
søytene som jobbet i deres kommune 
burde prioriteres for vaksinasjon eller 
ikke. Farmaceutene sentralt jobbet for 
å endre listeoppsettet fra FHI med brev 
og nyhetsoppslag. Noen av regionene 
jobbet lokalt mot statsforvaltere og 
kommuner for å gjøre de oppmerk-
somme på farmasøyter som helse-
personell og deres kritiske funksjon-
er. Noen steder ble farmasøyter satt 
lenger frem i køen, andre ikke. 

HELSEPERSONELLKOMMISJONEN
Regjeringen satte ned et utvalg for 
å se hvordan man kan rekruttere, 
utdanne og beholde helsepersonell. 
Når man på overordnet nivå snakker 
om helsepersonell blir det ofte fokus 
på de store helsepersonellgruppene 
som er leger og sykepleiere. For å få 
en fot innenfor jobbet Farmaceutene 
systematisk for å få en represent-
ant i kommisjonen. I desember ble 
kommisjonen o�entliggjort og det klart 

Farmasøyt i helse-
personellkommisjonen
Farmasøyt Rebwar Salar
Nori Saleh (bildet) ved Syke-
husapotekene i Oslo er én 
av 16 medlemmer i kom-
misjonen. Det gleder led-
er av Farmaceutene, Urd 
Andestad.

— Jeg er veldig tilfreds 
med at Farmaceutenes 
forslag til representant ble 
inkludert i kommisjonen; 
det er ingen selvfølge å 
ha farmasøyt med i et slikt 
utvalg. Allikevel er jeg ikke 

overrasket fordi vi hadde 
en veldig god kandidat i 
Saleh. Han har mye relevant 
kompetanse og erfaring 
å tilføre kommisjonen, og 
som farmasøyt represen-
terer han også en gruppe 
helsepersonell med høy 
sysselsetting i privat sek-
tor, et aspekt som er viktig 
å ha med i en slik gjennom-
gang, sier hun i NFT nr. 
1/2022.



at i tillegg til kommisjonens sykepleiere 
og leger var også Rebwar Saleh, master 
i farmasi fra UiT. Saleh gjør en stor jobb 
med å representere farmasøyter inn 
i kommisjonen og hele tiden fremme 
hvordan vår kunnskap kan brukes på 
nye måter, hvilke oppgaver vi kan ta på 
oss og hvilke utfordringer vi ser med 
farmasøytmangel.



Foto: Tore Rasmussen Steien
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NOU OM APOTEK
Med 20 år siden ny apoteklov og med 
ønske om mer konkurranse i apotek-
markedet ble det i mai vedtatt at det 
skulle lages en norsk o�entlig utred-
ning, NOU, om apotek. Farmaceutene 
ga innspill til mandatet og stilte leder-
en til disposisjon for utvalget. Da man-
dat og sammensetningen av utvalget 
ble o�entliggjort var Farmaceutene 
representert med Urd Andestad som 
representant (se bildet). NOUen krever 
mye arbeid med innhenting av infor-
masjon, diskusjon og forankring for best 
mulig å kunne påvirke en ny apoteklov 
som ivaretar riktig legemiddelbruk. 

PASIENTENS LEGEMIDDELLISTE
Direktoratet for e-helse satte ned en 
egen styringsgruppe for programmet 
pasientens legemiddelliste. Her under 
er det fire delprosjekter; pasientens   
legemiddelliste, elektronisk multidose,
kjernejournal for sykhjem og hjemme-
sykepleie og sentral forskrivnings
modul. I styringsgruppen og delprosjekt-
ene var det representanter fra  Apotek-
foreningen, den norske legeforeningen
og det norske sykepleierforbundet,
 men ikke fra Farmaceutene. Dette ble 
tatt tak i og Farmaceutene er represen-
tert i styringsgruppen for pasientens 
legemiddelliste, og de tre delprosjektene 
pasientens legemiddelliste, elektronisk 
multidose og kjernejournal for sykehjem 
og hjemmesykepleie.

GJØR KLOKE VALG
Gjør kloke valg er en gjenganger i fore-
ningen. I 2021 var det spesielt fordi 

man hadde fått midler fra helse- og 
omsorgsdepartementet til en publikums-
kampanje, en kampanje for å opplyse 
brukerne av helsetjenester om arbeidet 
som pågår med kloke valg. Farmaceu-
tene bidro i programmet for lanserings-
seminaret, skriving av kronikker med mer.

Arbeidet med NOU for apotek er i gang
Utvalget som skal utrede fremtidens apotek hadde sitt første møte fredag 22. oktober 2021.

Klar for innsats: Leder av utvalget professor ved Handelshøyskolen BI, Tore Bråthen, og leder Farmaceutene, 
Urd Andestad i front. Første rekke fra venstre: Seniorrådgiver i LMI, Katrine Bryne, apoteker ved Torget apotek 
i Drammen, Felix Kamal Ally, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, Oddbjørn Tysnes, apoteker Syke-
husapoteket Østfold, Thomas Bäckstrøm, lege og tidligere president i Legeforeningen, Marit Hermansen, og 
pensjonert journalist Harald Dale. Andre rekke fra venstre: Nestleder Konkurransetilsynet, Beate Berre�ord, 
farmasøyt og driftsdirektør i Farmasiet, Stig Henning Pedersen, assisterende banksjef i Melhusbanken og 
tidligere administrerende direktør i Sykehusapotekene i Midt-Norge, Turid Vollan Riset, generalsekretær i 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Lilly Ann Elvestad, helseøkonom ved Universitetet i Oslo, Hans Olav 
Melberg, og farmasøyt og spesialrådgiver i Troms fylkeskommune, Inger Cecilie Jørstad. 

Foto: Tore Rasmussen Steien

Aktuelt i 2021

Fag og politikk
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Aktuelt i 2021

Representasjon

Medlemmer av Norges Farmaceutiske Forening er representert i en rekke utvalg og grupper 
med ulike fokusområder, både nasjonalt og internasjonalt.

INTERNASJONALT ARBEID

NFU 
(Nordisk Farmaceutunion)
Det årlige møtet med de nordiske søsterorganisasjonene ble avholdt i 
Helsinki høsten 2021 og fra Farmaceutenes deltok leder og 
generalsekreær. Under pandemien ble det innført jevnlige digitale møter i 
NFU gjennom hele året.

FIP 
(International Pharmaceutical Federation)
Møteplass for farmasøyter fra hele verden som arrangeres hvert år. 
Den årlige kongressen ble avlyst på grunn av koronapandemien.

EIPG 
(European Industrial Pharmacy Group)
Europeisk møteplass for farmasøyter som jobber i industrien. 
Digital gjennomføring i 2021.

EPhEU 
(Employed community Pharmacists in Europe)
Europeisk organisasjon som jobber for farma  søytenes interesser.
Farmaceutenes generalsekretær Greta Torbergsen ble gjenvalgt som 
styrerepresentant (2022–24) og valgt til kasserer under general-
forsamlingen som ble avholdt i Wien høsten 2021. Andre EPhEU-møter
ble avholdt digitalt i 2021. 

FASTE UTVALG HVOR FARMACEUTENE ER REPRESENTERT 

• Apotekenes opplysnings- og utviklingsfond i Virke (Greta Torbergsen) 

• Det Farmasøytiske Understøttelsesselskap (Urd Andestad / Greta Torbergsen) 

• Etikkrådet (Hilde Frøyland, representant, Mona Tootoonchi, vara og 
Xuan Nguyen for primærapotek) 

• Forhandlingsutvalget Akademikerne kommune (Mathias Calmeyer Østvold) 

• Forhandlingsutvalget Akademikerne stat (Jon Ole Bjørklund Whist) 

• Forhandlingsutvalget HUK-Virke (Lilly E. Agerup) 

• Kompetanseoppbyggingsfondet (Greta Torbergsen / Urd Andestad) 

• Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen farmasi 
(Urd Andestad, observatør) 

• Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten; styringsgruppe 
(Guri Wilhelmsen, Urd Andestad, vara) 

• «Nye Metoder»; referansegruppe (Guri Wilhelmsen / Urd Andestad) 

• Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (Greta Torbergsen, Urd Andestad, vara) 

• Programkomiteen Farmasidagene (Urd Andestad)

• SANs AU (Jon Ole Bjørklund Whist) 

• SANs råd (Urd Andestad, Jon Ole Bjørklund Whist)
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Foreningen

S entralstyret i Norges Farmaceut-
iske Forening (Farmaceutene)
besluttet i 2021 å gi prisen

Årets farmasøyt til alle apotekfarma-
søyter i Norge. De får utmerkelsen
for å ha taklet en utfordrende situasjon
på en impo  nerende måte. 

Viste seg sitt ansvar bevisst
I begrunnelsen fra Sentralstyret i Farma-
ceutene står det:

I et samfunn der det stadig blir viktigere 
å synliggjøre sin verdi og faglige kompe-
tanse, tildeles årets pris ikke bare én 
enkelt farmasøyt, men alle farmasøyter 
på apotek. Utmerkelsen gis for utførelsen 
av deres samfunnskritiske rolle i Norges 
håndtering av covid-19. 

I førstelinje, og i møte med pasientene, 
er farmasøyter på apotek den mest synlige 
og tilgjengelige gruppen for resten av 

samfunnet. Apotekfarmasøyter har gjen-
nom 2020 og 2021 vist seg sitt ansvar 
bevisst og holdt hodet kaldt i en dynam-
isk og utfordrende situasjon. Som kritisk 
helsepersonell har apotekfarmasøyter ved 
norske apotek utsatt seg for smitterisiko 
hver eneste dag i en bransje som har holdt 
dørene oppe for det fysiske pasientmøtet. 
Med en økning på 6000 flere pasient-
møter per dag har farmasøytene igjennom 
pandemien klart å opprettholde kvaliteten 
og tilgangen på farmasøytisk kompetanse 
og apotekenes tjenester. Under økt press, 
der også enkelte apotektjenester opp-
levde en betydelig oppgang (medisinstart 
med en økning på 44 prosent), ble det 
samtidig vedtatt at farmasøytene fikk 
rekvireringsrett for influensavaksiner. 
Dette var i stor grad med på å tredoble 
antall vaksiner satt i apotek fra det 
foregående året, og bidro til ytterligere 
tilgjengelighet for vaksiner i befolkningen. 

Prisen ble delt ut under Verdens 
farmasøytdag som i år ble avholdt som 
webinar 23. september. 

«Apotekerrosen» er malt av Eir Hol. 

(Publisert i NFT nr. 7/2021)

Årets farmasøyt 2021

I år gikk prisen Årets farmasøyt til alle apotekfarmasøyter for 
enestående innsats under koronapandemien. 

Tekst: Tore Rasmussen Steien

Årets farmasøyt
Årets farmasøyt er en utmerkelse som gis til en 
yrkesaktiv farmasøyt som på en spesiell måte 
har bidratt til å forsterke, utvikle eller befeste 

farmasiens og farmasøytenes rolle i samfunnet, 
og som gjennom sin yrkesutøvelse står som et 

forbilde for andre farmasøyter.
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Arrangementer og aktiviteter

Aktiviteter

Farmaceutene har gjennomført en rekke vellykkede og interessante arrangementer i 2021 til tross for koronasituasjonen. 
De fleste arrangementer ble gjennomført digitalt,  med noen unntak på sensommer og høst. Her er et utvalg:

TARIFFKONFERANSEN 
10. mars 2021
Stream

Årets tari�onferanse rettet blikket 
fremover og inviterte ulike aktører 
til å spå om fremtidens rolle for far-
masøyter i Norge. Arrangementet 
ble streamet og det var over 120 
påmeldte.

Blant foredragsholderne var 
Sveinung Stensland (stortings-
politiker og farmasøyt), Tore Preste-
gard (adm. dir. for Sykehusapo-
tekene HF), Henrik Schultz (insti-
tuttleder Farmasøytisk institutt, 
UiO), Karita Bekkemellem (adm. 
dir. Legemiddelindustrien), Monica 
Hestad (Brand Valley), Lars Eivind 
Haartveit (direktør og sjefsøkonom 
Virke), Frank Jullum (sjefsøkonom 
Danske Bank) og Kari Sollien (leder 
Akademikerne

Video

PRODUKSJONSDAGEN
30. september 2021
Stream og fysisk møte

Produksjonsdagen ble arrangert av
Farmaceutene og Legemiddel-
industrien med mulighet for fysisk 
oppmøte eller stream. 

Tema som ble tatt opp var
«Hvorfor satse på norsk helse-
næring og legemiddelproduksjon i 
Norge?» med undertemaer presen-
tert i form av firma-case: 
• Vertskapsattraktivitet: Hva skal

til for at vi skal få internasjonale
legemiddelfirmaer til å investere 
i Norge? Hva betyr slike invest-
eringer for jobber, eksportinntek-
ter og biotekselskaper?

• Bærekraft: Legemiddelindustrien
bør være en del av det «grønne
skiftet».

• Kompetanse: Hvilken kometanse
trenger legemiddelfirmaer i 
Norge? Hva slags kandidater
kommer ut fra utdanningsinstitu-
sjonene? Må vi importere arbeid-
skraften i framtiden?

APOTEKERDAGEN
26. august 2021
Webinar

Apotekerdagen 2021 ble arrangert
som webinar med 112 påmeldte 
medlemmer med jobb som apotek-
er/bestyrer. Fordi møtet ble digitalt 
så var det ingen øvre deltaker-
grense, slik det vanligvis har vært 
ved fysisk møte.

På programmet i år sto blant 
annet «Fullt forsvarlig arbeidsmiljø – 
arbeidsgivers plikter og arbeidstak-
ers medvirkningsplikt» ved Karoline 
Dystebakken, juridisk rådgiver for
HR og ledelse, Simployer AS, 
«Bemanning i apotek» ved Statens 
legemiddelverk, «Apotekers plikter
 etter apotekloven» ved Håkon 
Austdal, Advokatfirmaet Haavind 
AS, «Bærekraftig selvledelse - per-
spektiver og verktøy» ved Carina 
Carl, psykolog, lederutvikler og 
forfatter og «Forhandlingsstrate-
gi som ansatt leder» ved Laura 
Traavik, førsteamanuensis ved 
Høyskolen Kristiania.

VERDENS FARMASØYTDAG
23. september 2021
Stream

Verdens farmasøytdag, som arrang-
eres av Farmaceutene i samarbeid 
med Farmasøyter Uten Grenser, ble 
i år streamet fra Farmaceutenes 
lokaler med kun foredragsholdere 
og arrangører tilstede. Mer enn 340 
var påmeldt.

Etter at de første vaksinene mot 
covid-19 ankom Norge i slutten
av desember 2020 har vaksiner 
preget nyhetsbildet. For å markere
årets Farmasøytdag 2021 ble 
to farmasøyter invitert til å dele 
sine tanker og erfaringer knyttet 
til vaksineåret 2021.  Den ene 
på globalt nivå og den andre på 
nasjonalt nivå fra norske helse-
myndigheters perspektiv.

Farmaceutenes utmerkelse Årets
farmasøyt ble presentert på 
arrangementet og tildelt alle 
apotekfarmasøyter for sin innsats 
under koronapandemien.  

Kommunikasjon og etikk
14. oktober 2021
Stream og fysisk møte

Etikkrådet, Norsk Farmasøytisk 
Selskap og Norges Farmaceutiske 
Forening inviterte til samtale om 
kommunikasjon og etikk. 94 var 
påmeldt streamen, men det var også 
mulighet for et begrenset antall 
deltakere i Farmaceutenes lokaler.

Farmasøyter er pålagt ansvarlig 
utlevering og informasjonsutvek-
sling om riktig bruk av legemidler 
og møtet tok opp hvilke etiske 
problemstillinger man møter ved 
kommunikasjonsutfordringer med 
refleksjoner fra Apotekforeningen, 
apotekfarmasøyt, pårørende, Uni-
versitetet i Oslo, Farmaceutene 
og Etikkrådet for farmasøyter. Det 
var også mulig å arbeide med case 
og delta i samtale og diskusjon om 
temaet.

https://www.facebook.com/Farmaceutene/videos/484965095995619
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Nye tilbud i 2021 er blant annet rab-
atterte priser hos Fjellsport.no, Storm-
berg.no, Forskerfabrikken og bildekk 
og dekkhotell gjennom Vianor. I tillegg 
har Farmaceutene inngått avtale om at 
medlemmer får 10 % rabatt på ekstern 
deltakeravgift på NITOs kurs.

FEVU (Farmasøyters Etter- og 
VidereUtdanning)
Det kom inn 35 søknader om FEVU-
godkjennelse av aktiviteter i 2021. 
Dette er et høyere antall enn i 2020, 
men lavere enn tidligere år, og er trolig 
en følge av at mange arrangører måtte 
avlyse eller utsette planlagte aktiviteter 
på grunn av koronasituasjonen. 

KOMMUNIKASJON
Farmaceutene.no
På foreningens nettside publiseres 
aktuelle nyheter for medlemmer og 
andre interesserte. Alle arrangement-
er og medlemsmøter legges ut som 
eventer i kalenderfunksjonen. Dette for 
å gjøre det enkelt for alle å holde seg 
oppdaterte på hva som skjer, men også 
for å synliggjøre aktiviteten lokalt og 
sentralt.

REKRUTTERING
Vervekampanje
Foreningen har i 2021 hatt flere verve-
kampanjer der verver mottar gavekort. 

Laboratoriefrakk til nye 
studentmedlemmer
For åttende gang siden oppstart i 2014 
ble semesterstart markert med utdeling 
av labfrakker til nye studentmedlemmer 
i Farmaceutene. Labfrakk og medlems-
skap er fortsatt et svært populært tilbud 
som tilbys alle ferske farmasistudenter 
ved semesterstart. I 2021 ble rundt 145 
nye studentmedlemmer rekruttert.

MEDLEMSFORDELER
Jobbsøkerkurs
På grunn av koronasituasjonen ble det 
i februar gjennomført et felles jobbsøk-
erkurs som ble strømmet for student-
medlemmer ved NTNU, UiT, UiB, Nord 
universitet, OsloMet og UiO. 

Gjennomgang av arbeidsavtale, aktu-
elt regelverk og tips til jobbsøking er 
blant temaene som ble tatt opp.

Tilbud til medlemmer
Farmaceutene arbeider kontinuerlig for 
å etablere nye og forbedrede medlems-
fordeler. Gjennom Tryg Forsikring har 
foreningen avtale om en profesjons-
ansvarsforsikring for alle våre medlem-
mer og den er inkludert i medlemsskapet 
uten ekstra kostnad. 

Antall aktiviteter 
som  har gitt 
FEVU-poeng

35
Nyhetsbrev
Foreningen sender nyhetsbrev til alle-
medlemmene cirka en gang i måneden. . 

I 2021 fikk foreningen et nytt system 
for utsendelse av nyhetsbrev, noe som 
har forenklet prosessen med utsendel-
ser. 

Sosiale medier
Farmaceutene er profilert på Face-
book, Twitter, Instagram og Linkedin. 
Hovedfokus er Facebook, da det er der 
vi tre�er flest medlemmer, potensielle 
medlemmer og samarbeidspartnere. 
Her publiseres det kontinuerlig saker, 
nyheter og eventer. Oppdateringer fra 
arrangementer hvor ansatte i Farma-
ceutene og tillitsvalgte deltar, publiseres 
også på sosiale medier. Facebook er en 
rask og e�ektiv måte å nå ut til med-
lemmer på, noe vi har god erfaring fra 
eksempelvis under lønnsoppgjør.

Streaming
Allerede i 2018 gikk foreningen til inn-
kjøp av eget streamingutstyr for å 
gjøre møter og arrangementer mer til-
gjengelig for alle medlemmer. Korona-
situasjonen gjorde at foreningen ønsket 
å profesjonalisere produksjonen ytterlig-
ere og fikk i 2020 et bedre lys- og lyd-
utstyr samt laget studiobakgrunn, som 
har gjort god nytte for seg også i 2021 
til tross for at samfunent tidvis åpnet 
mer opp. 

Medlemsrettet arbeid

Labfrakkutdeling i 2021 ved OsloMet 
og Nord universitet.

Aktiviteter
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Juridisk bistand og tillitsvalgtapparatet

Lønns- og arbeidsvilkår

JEVNT HØY INNGANG AV SAKER 
TIL BISTAND
Farmaceutenes jurister opprettet og
behandlet nesten 1100 saker i 
2021*.  Inngangen av saker er fort-
satt stigende. Vi har i tillegg sett en 
økning av tyngre og mer alvorlige 
saker i 2021, som har krevet mye 
oppfølging. Dette kan for eksempel 
være oppsigelsessaker. 

Henvendelser blir forsøkt besvart 
innen en uke fra foreningen mottar 
den, men det har vært vanskeligere 
enn tidligere å klare dette fordi 
sakstilfanget er så stort. Svar til 
medlemmet kommer enten per 
e-post eller telefon. Juristene driver 
også kontinuerlig rådgivning for de 
hovedtillitsvalgte og de foretaks-
tillitsvalgte. 

KURS OG TILLITSVALGT-
OPPLÆRING
En fagforenings viktigste ressurs er 
de tillitsvalgte. Kursing av medlem-
mer og tillitsvalgte er helt essensielt 
for å ivareta lønns- og arbeidsvilkår 
lokalt og sentralt, få større gjenn-
omslag for våre viktigste politiske 
saker, øke synligheten og generelt 
ivareta farmasøyters interesse. Vi 
har i løpet av året holdt mange kurs, 
blant annet digitalt grunnkurs for 
tillitsvalgte i oktober. Nytt av året 
er at vi har gjennomført kurs for 
viderekommende tillitsvalgte. Dette 
er en del av vår satsning på å få på 
plass regiontillitsvalgte i de store 
apotekkjedene. Vi har også utvidet 
til å ha e-kurs og video-kurs, som er 
tilgjengelige for tillitsvalgte der vi 
også har en ny avtale med NITO der 
våre medlemmer får rabatt på kurs 
fra deres portefølje. Vi har i år som 
tidligere også samarbeidet godt om 
kurs for tillitsvalgte med andre fag-
foreninger, særlig på tari�områder 
der vi relativt sett er små. For en 
oversikt over alle avholdte kurs viser 
vi til våre hjemmesider. 

Antall besvarte
henvendelser om juridisk 
bistand og rådgivning hos 

Farmaceutene i 2021

1000+

GJENNOMFØRING AV OPPGJØRENE
Lønnsoppgjøret 2021

Lønnsoppgjøret 2021 var et mellomoppgjør, som i likhet med �orårets
oppgjør ble preget av covid-19-pandemien. Frontfagsforhandlingene
LO-NHO landet på 2,7 %. Oppgjøret viser at endringen av overenskomsten 
for apotek i Virke har gitt større fokus på lønn hos medlemmene, større 
eierskap til resultatene hos de tillitsvalgte, og høyst sannsynlig et bedre 
resultat enn foreningen kunne håpet på med sentrale forhandlinger for 
apotek. En utfordring for Farmaceutene er at noen av arbeidsgiverne ikke 
forholder seg til frontfaget som en norm over tid, men som et absolutt tak i 
det enkelte oppgjør – dette er en utfordring som det må arbeides videre med. 
I andre virksomheter klarte imidlertid Farmaceutene å forhandle seg til en 
ramme som lå over frontfagsrammen. 

Lønnsoppgjøret

* Vi har nytt saksbehandlingssystem som gjør at tallene ikke er direkte sammenliknbare med 
tidligere år. I det nye systemet registrer vi antall saker vi får inn, mens vi tidligere registrerte hvert 
enkelt svar per sak. En sak kan innebære alt fra ett enkelt svar til over 20 svar. Det kommer helt 
an på saken. Det er derfor grunn til å tro at stigningen er markant siden i fjor.
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Medlemstall og generell utvikling

Medlemmer

Farmasøyter som er autorisert som både provisor- og 
reseptarfarmasøyter, vil bli regnet med i begge kategoriene 
og gir noe dobbeltregistrering. Vi har ingen tall på hvor 
mange farmasøyter som jobber i Norge uten autorisasjon. 
Autorisasjon faller bort ved fylte 80 år.  

I 2021 ble det innvilget 383 nye autoriasjoner; 187 av disse 
var provisorfarmasøyter og 196 reseptarfarmasøyter. Omlag 
2 av 3 nye autorisasjoner i 2021 ble utstedt til farmasøyter 
med utdannelse fra Norge. Andel reseptarfarmasøyt-
autorisasjoner utstedt til farmasøyter med utdannelse fra 
utlandet var litt over 30 %. Tilveksten ser ut til å ha vært 
størst fra landene Pakistan (40) og Serbia (26).  

Det er 4794 provisorfarmasøyter med autorisasjon og 618 
autoriserte reseptarfarmasøyter

3 %
Medlemsvekst:

Antall medlemmer per 1.1.2022

4628

Medlemsutvikling fra 2016-2021 (tall per 1.1.)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ph.d.* – – – – 96 102

Master 1782 1886 1972 2067 2070 2211

Bachelor 1178 1250 1315 1385 1410 1478

Studenter 439 524 576 530 625 546

Pensjonister 287 282 274 272 284 280

Andre 2 2 2 2 3 2

Totalt antall 
medlemmer 3688 3944 4139 4269 4489 4628

* Frem til 2020 var ph.d. inkludert i tallene for master.

Autoriserte farmasøyter i Norge

Autorisasjoner 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Provisorfarmasøyter 3976 4145 4312 4461 4607 4794
Reseptarfarmasøyter 2585 2854 3010 3239 3422 3618

Totalt 6561 6998 7322 7700 8029 8412

Kilde: Helsedirektoratet

Autorisasjoner fordelt på region (utdanningsland)

Kilde: Helsedirektoratet
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Regnskap: Resultatregnskap, balanse
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Regnskap: Balanse, noter
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Regnskap: Noter
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KRITISK REVISJON

Representantskapet vedtok i 2019 følgende mandat for Kritisk revisjonsutvalg:

«Kritisk revisjonsutvalg skal påse at foreningens ressurser blir brukt på en kostnadseffektiv måte, og 
i samsvar med anerkjent forretningsskikk, for å oppnå foreningens formål slik de er formulert i 
vedtekter, handlingsplan, rammebudsjett og vedtak i Representantskapet.»

Undertegnede, som er utnevnt av Representantskapet 2020 til å foreta kritisk revisjon for 
regnskapsåret 2021, har gått gjennom foreningens 2021-regnskap. 

Kritisk revisjonsutvalg har diskutert viktigheten av ressursbruk i forhold til punkter i målprogram
2020-2025, blant annet når det gjelder heving av farmasøyters kompetanse og rolleutvikling, samt 
utvikling av profesjonen. NFF har opplyst at mange av de pågående aktivitetene er dekket over 
løpende kostnader og ikke fremkommer i regnskapet som enkeltposter.

Vi har kontrollert postene Sentralstyrets disposisjon, Reklamekostnader, Representasjon, Kostnader 
til kurs og EDB konsulent drift.

I henhold til handlingsplan for 2021 har vi vurdert:

• Utvikle organisasjonen og implementere ny organisasjonsstruktur
• Jobbe for å styrke rollen til de tillitsvalgte
• Organisere aktiviteter for å verve flere medlemmer og tillitsvalgte, samt synliggjøre verdien av 

medlemsskap
• Utrede systematisering av videre- og etterutdanning av farmasøyter

Bilagene er nøyaktige, og vi har funnet at utgiftene er rimelige ut fra Norges Farmaceutiske 
Forenings formål og gjeldende handlingsprogram og Representantskapsvedtak.

Vi anbefaler at Representantskapet godkjenner regnskapet.

Oslo, 24. mai 2022

Camilla Foss Tone Westergren                       Mona Moxness Lyftingsmo
sign.    sign. sign.

Regnskap: Kritisk revisjon
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PKF ReVisjon AS

       
Revisjon &
rådgivning.

Side 2 av 2

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern 
kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til forenings evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon 
blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. For videre beskrivelse av 
revisors oppgaver og plikter vises det til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

.

Oslo, 15. mars 2022
PKF REVISJON AS

Jo-Inge Knutsen
statsautorisert revisor

PKF ReVisjon AS

       
Revisjon &
rådgivning.

Tel • +47 22 78 28 00 • www.pkf.no
PKF ReVisjon AS • Sandstuveien 70, Pb. 199 Manglerud, 0612 Oslo • Org./revisornr. 983 773 370 
Medlem av Den norske Revisorforening

PKF ReVisjon AS er medlem av PKF International Limited, et nettverk av juridisk uavhengige selskaper, og fraskriver seg 
ethvert ansvar for arbeid eller manglende arbeid utført av et annet individuelt selskapsmedlem eller annet selskap.

Til Representantskapet i
Norges Farmaceutiske Forening

Vi har revidert Norges Farmaceutiske Forening sitt årsregnskap som består av:

• foreningsregnskapet, som viser et underskudd på kr 368 231, består av balanse per 31. 
desember 2021, og resultatregnskap, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og

• foreningsregnskapet inklusive fonds, som viser et overskudd på kr 483 926, består av balanse 
per 31. desember 2021, og resultatregnskap, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

• oppfyller foreningsregnskapet gjeldende lovkrav,
• gir foreningsregnskapet et rettvisende bilde av forenings finansielle stilling per 31. desember 

2021 og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og

• gir foreningsregnskapet inklusive fonds et rettvisende bilde av foreningen inklusive fonds
finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultater og kontantstrømmer for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge.

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International 
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 
beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av forening slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional 
Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics 
Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i 
samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og 
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
.

Regnskap: Revisjonsberetning
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Farmaceutene 2021

Foreningen

Farmaceutene sentralt gjorde sitt 
beste for å støtte overgangen. Det ble 
litt prøving og feiling, men i november 
presenterte og leverte alle regionene  
sine handlingsplaner for 2022.

SEKRETARIATET
Ansatte
Det er 10 ansatte i sekretariatet, i tillegg 
har vi hatt en student ansatt på timer 
gjennom året.  

Drift 
På grunn av covid-19 har også store 
deler av 2021 vært gjennomført med 

1. varamedlem:  Birgitte Lloyd
(2020-2023)

2. varamedlem:  Milosz Rolinski
(2021-2023)

3. varamedlem:  Tiril Strømstad
(2020-2023)

4. varamedlem:  Stein Lyftingsmo
(2021-2023)

VALGKOMITEEN
Valgkomiteen fremmer forslag til valg 
som Representantskapet skal foreta 
og har i 2021 hatt følgende sammen-
setninger (før og etter RS): 
• 2020–2021: Marthe Gaarder, Terje 

Nilsen, Csaba Pataki
• 2021–2023: Quynh Le, Mona Tootoon-

chi, Terje Nilsen, Grete Solberg, Sana 
Liaqat

KRITISK REVISJONSUTVALG
Kritisk revisjonsutvalg er representanter 
som er oppnevnt av RS for å kontrollere 
at Farmaceutene bruker penger i tråd 
med RS sine ønsker. Camilla Foss, Mona 
Lyftingsmo og Tone Westergren ble 
på RS 2020 valgt for perioden 2021–
31.08.2023. 

REGIONER
Det nye året ble startet med nye ved-
tekter og ny organisering av Farmaceu-
tene. Fem nye regionstyrer var på plass, 
men med ny organisering under korona 
var det langt fra enkelt. Styrene måtte 
finne sin måte å jobbe på; på tvers av 
geografisk avstand, med nye vedtekter, 
med svært forskjellig digital kompetanse 
og usikkerhet knyttet til hva og hvordan 
man har regioner istedenfor kretser. 

REPRESENTANTSKAPET
Representantskapet (RS) er foreningens 
høyeste organ og er årsmøte for foren-
ingens eiere (medlemmene). RS-møtet 
ble avholdt digitalt 10. juni 2021 med 
54 deltakere. 

SENTRALSTYRET
Sentralstyret er foreningens øverste 
organ mellom RS-møtene. Styret består 
av åtte medlemmer, hvorav leder, nest-
leder samt fem styremedlemmer velges 
av RS, pluss et medlem som velges av 
Studentforum. 

Representantskapet velger fem vara-
medlemmer til Sentralstyret i rangert 
rekkefølge. Det høyest rangerte vara-
medlemmet møter fast, uten stemme-
rett.

Sentralstyret har i 2021 hatt 7 møter 
og behandlet 75 saker. 

Sentralstyret 2021 
Leder: Urd Andestad

(2021-2023)

Nestleder: Ingun Gjerde
(2021-2023)

Styremedlem: Irvin Cehajic
(2020-2023)

Styremedlem: Ivar W. Grosvold
(2020-2021)

Kristin Flaata Brunvoll 
(2021-2023)

Styremedlem: Zahra Helmizadeh
(2020-2023)

Styremedlem: Lloyd Mbugua Kangu
(2020-2023)

Styremedlem: Ida C. R. Schwensen
(2021-2023)

Styremedlem: Manpreet Kour Hans
(studentrepresentant)

Sentralstyret 2021: Fra venstre Irvin Cehajic, Urd Andestad, Ivar W. Grosvold, Zahra Helmizadeh, Manpreet Kour Hans, Ingun 
Gjerde, Ida C.R. Schwensen, Lloyd Mbugua Kangu og Birgitte Lloyd

Foreningen

hjemmekontor. Drift av sekretariatet har 
likevel vært gjennomført som planlagt.  

CRM - Medlemssystem
Nytt medlemssystem ble innført høsten 
2020, og 2021 var første år med full 
drift. Etter innføringen oppdaget man 
etterhvert at noen endringe måtte til for 
å gjøre systemet mer brukervennlig for 
både medlemmer og backend-brukere, 
blant annet automatisering av enkelte 
prosesser.

Nettsider
I 2020 ble det kjent at plattformen og 

publiseringsløsningene til nettsidene 
farmaceutene.no og farmatid.no skulle 
avvikles. Sekretariatet startet derfor å 
sjekke mulige alternative leverandører 
og løsninger, og inngikk rett før felles-
ferien avtale med Coretrek om deres 
publiseringsverktøy CorePublish. Nye 
nettsider for både Farmaceutene og 
Farmatid/NFT vil bli lansert i løpet av 
2022.
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2021 var første året med ny foreningsstruktur. Valg av styre-
medlemmer ble gjennomført høsten 2020 og styrene startet sitt 
arbeid 1. januar 2021.

REGION NORD

Antall medlemmer: 531

Leder
Katrine Sperstad Køller, 
SANO, Sykehusapoteket i Tromsø, 
Klinisk og råd

Styremedlemmer
• Henriette Eilertsen, 

Apotek 1 Stortorget Tromsø
• Gunn Anita Klæbo-Wie, 

Apotek 1 Vadsø
• Charlotte Røsnes, 

SANO, Sykehusapoteket i Tromsø, 
Produksjon

• Kristine Ulvestad, 
SANO, Sykehusapoteket Nord, 
Bodø

REGION MIDT

Antall medlemmer: 569

Leder
Marko Nikodijevic Brenden, 
Vitusapotek Løven - Trondheim

Styremedlemmer
• Tamara Kudusova, 

Sjukehusapoteket i Ålesund 
• Fredrikke Moe, 

Apotek 1 Levanger

Regionstyrene

Interessefora

Representantskapet

Sentralstyret Sekretariatet

Arbeidslivsutvalget Forhandlingsutvalg

Kritisk revisjonsutvalg

Regioner
Farmaceutene-Nord

Farmaceutene-Midt

Farmaceutene-Øst

Farmaceutene-Vest

Farmaceutene-Sør

Distriktsgrupper

Faste fora

Farmaceutene-Studentforum

Farmaceutene-Pensjonistforum

Farmaceutene-Apotekerforum

FARMACEUTENES NYE ORGANISASJONSKART (vedtatt på RS 2019)

• Anne-Marie Vingdal Tessem, 
Sjukehusapoteket i Trondheim

Varamedlemmer 
• Bård Finnanger-Sandsmark, 

Sjukehusapoteket i Molde
• Magnhild Kristine Moan Ingebrigt-

sen, Sykehusapoteket i Levanger

REGION SØR

Antall medlemmer: 478

Leder
Wenche Eie Reiersen,
Apotek 1 Svanen Porsgrunn, 
Porsgrunn

Styremedlemmer
• Kristel Karlsen Nuri, 

Vitusapotek Arendal
• Margarita Ivanova Antevska, 

Apotek 1 Sagmyra, Kristiansand
• Olga Pancic Stanojevic, 

Apotek 1 Tuven Senter, Notodden
• Mustafa Asfari, 

Vitusapotek Lietorvet, Skien

Varamedlemmer
• Milan Pesic, 

Vitusapotek Tromøy
• Tron Olaf Evensen, 

Vitusapotek Vestsiden, Porsgrunn

REGION VEST

Antall medlemmer: 778

Leder
Csaba Pataki, 
Vitusapotek Nordstjernen – Bergen, 
Bergen

Styremedlemmer
• Stine Eidslott Fossøy, 

Apotek 1 Luster
• Paulina Mikic, 

Ryfylke apotek, Stavanger
• Amalie Paulsen, 

Vitusapotek Sartor Storsenter, 
Øygarden

• Piotr Adam Wlodno, 
Vitusapotek Nordstjernen –
Bergen, Bergen

Varamedlemmer 
• George Deeb, 

Vitusapotek Sartor Storsenter, 
Øygarden

• Jessica Tran, 
Vitusapotek Lærdal 
(frem til august 2021)

REGION ØST

Antall medlemmer: 2271

Leder
Zahra Helmizadeh, 
Boots apotek Grorud

Styremedlemmer
• Aisha Adam Mahmoud, 

Apotek 1 Carl Berner, Oslo
• Gergana Georgieva, 

PharmaLex Norway AS, Oslo
• Marwa Hadi, 

Apotek 1 Eidsvoll Verk, Eidsvoll
• Stein Lyftingsmo, 

pensjonist, Elverum
• Sumaya Mohamed Haji Yusuf, 

Boots apotek Bislett, Oslo

Varamedlemmer
• Nataly Santana Santana Gálvez, 

Apotek 1 Bjørkelangen, 
Aurskog-Høland

• Sana Liaquat, 
Statens legemiddelverk, 
Legemiddelforsyning, Oslo
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Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten 
og produseres i sin helhet av redaksjonen, som 
består av ansvarlig redaktør, journalist og grafisk 
designer. 

NFT forsøker å dekke det meste som er aktuelt 
innenfor nyheter, forskning og trender. Enkelte 
emner har fått bredere dekning eller vært gjentatt 
som tema i flere nummer: Koronavaksinering, 
vaksinerekvirering, bivirkningsrapportering, 
apotekloven 20 år, klinisk farmasi, farmasøyt 
i ambulansetjeneste, farmasøytkonsulenter, 
Farmasihytta, seksuell helse, NOU om apotek, 
bakteriosiner, Årets farmasøyt; alle apotek-
farmasøyter, legemiddelberedskap, legemiddel
industri, KOBLE, ROMLE, doktorgradsarbeid og 
vitenskapelige artikler, i tillegg til sammendrag 
av Farmaceutenes årsberetning 2020 og fore-
ningens 2. digitale RS-møte. Spalten «Ferske 
farmasøyter forteller» ble innført. 

HJEMMEKONTOR
Det ble mye hjemmekontor også i 2021 på grunn 
av koronapandemien. Tidsskriftet ble dermed 
stort sett produsert hjemmefra. 

NYHETSBREV
På høsten begynte redaksjonen å sende ut 
nyhetsbrev fra farmatid.no.

REDAKSJONSUTVALGET 
Redaksjonsutvalget avholdt fire møter i 2021 
hvorav tre på Teams og ett kombinert på Teams / 
møterom 1858. Møtene fungerer i hovedsak som 
idédugnad for sto� til NFT, men man går også 
gjennom de siste utgavene og gir tilbakemelding 
på både innhold og layout. 

FAGREDAKTØRGRUPPEN
Fagredaktørgruppen avholdt to møter i 2021 
hvor av ett på Teams. Fem vitenskapelige artikler 
ble publisert i NFT. 
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8 SYKEHUSAPOTEK NORD: Forsker 
på farmasøyter i akuttmottak

AKTUELT: 
VM-drømmen som brast13 22 FRA STUDIER TIL ARBEIDSLIV: 

Ferske farmasøyter forteller
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12 AKTUELT: 
Apotekloven 20 år

AKTUELT: Utdanner 
farmasøyter i Afghanistan18 32 VITENSKAP: 

Er legemidlene kompatible?

DIN PARTNER INNEN 
PHARMA LOGISTIKK
FREJA er en pioner i Norge når det kommer til Pharma Logistikk og er på topp i vårt forret-
ningssegment når det gjelder farmasøytisk kompetanse. Vårt GDP- og GMP-godkjente lager 
har høyt sikkerhetsnivå og et lagringssystem validert etter internasjonal GAMP standard. 

Vi har høysikkerhetslager for reseptgruppe A og B og GMP-pakkerom hvor vi blant annet 
utfører verdiøkende tilleggstjenester på farmasøytiske produkter; som sekundærpakking, 
pakking av kit, kontroll, sortering og tilleggsmerking. Vi utfører GDP-sertifiserte transporter 
med temperaturregulering mellom +15 og 25 oC samt +2 og 8 oC og vi er spesialister på 
fortolling og lisenshåndtering for legemidler.

ROAD transport . SEA freight . AIR freight

Project forwarding  .  Warehouse solutions     Healthcare logistics     Customs clearance

VIL DU VITE MER?  

www.freja.com
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6 BIVIRKNINGSRAPPORTERING: 
Meldeplikt for farmasøyter

APOTEK 1 RÅDE: Korona-
vaksinatørenes første stikk10 34 PROFIL: Motorsag-

farmasøyten in persona

DIN PARTNER INNEN 
PHARMA LOGISTIKK
FREJA er en pioner i Norge når det kommer til Pharma Logistikk og er på topp i vårt forret-
ningssegment når det gjelder farmasøytisk kompetanse. Vårt GDP- og GMP-godkjente lager 
har høyt sikkerhetsnivå og et lagringssystem validert etter internasjonal GAMP standard. 

Vi har høysikkerhetslager for reseptgruppe A og B og GMP-pakkerom hvor vi blant annet 
utfører verdiøkende tilleggstjenester på farmasøytiske produkter; som sekundærpakking, 
pakking av kit, kontroll, sortering og tilleggsmerking. Vi utfører GDP-sertifiserte transporter 
med temperaturregulering mellom +15 og 25 oC samt +2 og 8 oC og vi er spesialister på 
fortolling og lisenshåndtering for legemidler.

ROAD transport . SEA freight . AIR freight

Project forwarding  .  Warehouse solutions     Healthcare logistics     Customs clearance

VIL DU VITE MER?  

www.freja.com
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12 FARMASØYTKONSULENTER: 
Variasjon, fleksibilitet og frihet

KRONIKK: Farmasistudenter 
gjennom pandemien28 34 PROFIL: Ivrer for 

riktig antibiotikabruk

DIN PARTNER INNEN 
PHARMA LOGISTIKK
FREJA er en pioner i Norge når det kommer til Pharma Logistikk og er på topp i vårt forret-
ningssegment når det gjelder farmasøytisk kompetanse. Vårt GDP- og GMP-godkjente lager 
har høyt sikkerhetsnivå og et lagringssystem validert etter internasjonal GAMP standard. 

Vi har høysikkerhetslager for reseptgruppe A og B og GMP-pakkerom hvor vi blant annet 
utfører verdiøkende tilleggstjenester på farmasøytiske produkter; som sekundærpakking, 
pakking av kit, kontroll, sortering og tilleggsmerking. Vi utfører GDP-sertifiserte transporter 
med temperaturregulering mellom +15 og 25 oC samt +2 og 8 oC og vi er spesialister på 
fortolling og lisenshåndtering for legemidler.

ROAD transport . SEA freight . AIR freight

Project forwarding  .  Warehouse solutions     Healthcare logistics     Customs clearance

VIL DU VITE MER?  

www.freja.com
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8 AKTUELT: Knuser myte om 
legemiddelforsyningen

AKTUELT: Nytt liv 
for Farmasihytta20 35 VITENSKAP: Salg av vanedannende 

legemidler under pandemien

DIN PARTNER INNEN 
PHARMA LOGISTIKK
FREJA er en pioner i Norge når det kommer til Pharma Logistikk og er på topp i vårt forret-
ningssegment når det gjelder farmasøytisk kompetanse. Vårt GDP- og GMP-godkjente lager 
har høyt sikkerhetsnivå og et lagringssystem validert etter internasjonal GAMP standard. 

Vi har høysikkerhetslager for reseptgruppe A og B og GMP-pakkerom hvor vi blant annet 
utfører verdiøkende tilleggstjenester på farmasøytiske produkter; som sekundærpakking, 
pakking av kit, kontroll, sortering og tilleggsmerking. Vi utfører GDP-sertifiserte transporter 
med temperaturregulering mellom +15 og 25 oC samt +2 og 8 oC og vi er spesialister på 
fortolling og lisenshåndtering for legemidler.

ROAD transport . SEA freight . AIR freight

Project forwarding  .  Warehouse solutions     Healthcare logistics     Customs clearance

VIL DU VITE MER?  

www.freja.com
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13 APOTEK: Seksuell helse 
– vanskelige samtaler

VITENSKAP:
Integritetstesting av sprøyter29 36 PROFIL: 

Råsterk kliniker fra Trøndelag

DIN PARTNER INNEN 
PHARMA LOGISTIKK
FREJA er en pioner i Norge når det kommer til Pharma Logistikk og er på topp i vårt forret-
ningssegment når det gjelder farmasøytisk kompetanse. Vårt GDP- og GMP-godkjente lager 
har høyt sikkerhetsnivå og et lagringssystem validert etter internasjonal GAMP standard. 

Vi har høysikkerhetslager for reseptgruppe A og B og GMP-pakkerom hvor vi blant annet 
utfører verdiøkende tilleggstjenester på farmasøytiske produkter; som sekundærpakking, 
pakking av kit, kontroll, sortering og tilleggsmerking. Vi utfører GDP-sertifiserte transporter 
med temperaturregulering mellom +15 og 25 oC samt +2 og 8 oC og vi er spesialister på 
fortolling og lisenshåndtering for legemidler.

ROAD transport . SEA freight . AIR freight

Project forwarding  .  Warehouse solutions     Healthcare logistics     Customs clearance

VIL DU VITE MER?  

www.freja.com
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9 ÅRETS FARMASØYT: 
Alle apotekfarmasøyter hedres

FORSKNING: Bakteriosiner 
– potensielt våpen i resistenskampen12 28 LEVANGER: Farmasøyt 

i ambulansetjenesten

DIN PARTNER INNEN 
PHARMA LOGISTIKK
FREJA er en pioner i Norge når det kommer til Pharma Logistikk og er på topp i vårt forret-
ningssegment når det gjelder farmasøytisk kompetanse. Vårt GDP- og GMP-godkjente lager 
har høyt sikkerhetsnivå og et lagringssystem validert etter internasjonal GAMP standard. 

Vi har høysikkerhetslager for reseptgruppe A og B og GMP-pakkerom hvor vi blant annet 
utfører verdiøkende tilleggstjenester på farmasøytiske produkter; som sekundærpakking, 
pakking av kit, kontroll, sortering og tilleggsmerking. Vi utfører GDP-sertifiserte transporter 
med temperaturregulering mellom +15 og 25 oC samt +2 og 8 oC og vi er spesialister på 
fortolling og lisenshåndtering for legemidler.

ROAD transport . SEA freight . AIR freight

Project forwarding  .  Warehouse solutions     Healthcare logistics     Customs clearance

VIL DU VITE MER?  

www.freja.com
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12 ÅRETS FARMASØYT: 
Stolte apotekfarmasøyter

FARMASITJENESTER:
Gründerspirer med pågangsmot20 26 LEGEMIDDELBEREDSKAP: 

Levende lager i særklasse
ROAD transport . SEA freight . AIR freight

Project forwarding  .  Warehouse solutions     Healthcare logistics     Customs clearance

PHARMA LOGISTICS

www.freja.com

Vår QA-sjef gjennom 10 år skal trekke seg tilbake. Vi søker derfor 
en erfaren farmasøyt, Cand. pharm. / M.Sci.Pharm. med bred 
erfaring og stor arbeidskapasitet som leder av vår QA-avdeling. 
Avdelingen består i dag av QA Manager og 2 kvalitetskoordina-
torer. Stillingen er spennende og variert, og inngår i en positiv, 
kompetent og utviklingsorientert ledergruppe.

Vår Pharma-enhet på Frogner er en ledende tredjepartsgrossist 
for en rekke norske og internasjonale farmasiselskaper. 
Vi håndterer deres produkter for videreforsendelse til apotek-
grossister og andre kunder. Vi har også bygget opp en 
pakkeavdeling etter EU GMP standard. Der utføres et bredt 
spekter av aktiviteter, som sekundærpakking, klinisk service, 
håndtering av gratisprøver, sortering og tilleggsmerking.

Vi søker deg som er positiv og har et helhjertet engasjement. Du 
er løsnings- og kundeorientert med evner til å samarbeide godt 
både internt og eksternt. Vi ser fram til å høre fra deg!

QA MANAGER søkes til vår pharma-avdeling
hos FREJA PÅ FROGNER / SKEDSMO

Varighet:              Fast stilling heltid
Arbeidssted:       Frogner
Tiltredelse:         1. januar 2022 
Søknadsfrist:      20. nov. 2021

For ytterligere informasjon:
Joar Bjørndal 
Head of Logistics Warehouse
job@freja.com / 63 86 84 64

Les hele 
annonsen 
og søk på 
stillingen 

Untitled-1   2 22.10.2021   11:38:56
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8 KOBLE: Oppslagsverk 
om legemidler til barn

GRENLAND:
Vil bli store på legemiddelindustri22 40 PROFIL: 

Tightsfarmasøyten

DIN PARTNER INNEN 
PHARMA LOGISTIKK
FREJA er en pioner i Norge når det kommer til Pharma Logistikk og er på topp i vårt forret-
ningssegment når det gjelder farmasøytisk kompetanse. Vårt GDP- og GMP-godkjente lager 
har høyt sikkerhetsnivå og et lagringssystem validert etter internasjonal GAMP standard. 

Vi har høysikkerhetslager for reseptgruppe A og B og GMP-pakkerom hvor vi blant annet 
utfører verdiøkende tilleggstjenester på farmasøytiske produkter; som sekundærpakking, 
pakking av kit, kontroll, sortering og tilleggsmerking. Vi utfører GDP-sertifiserte transporter 
med temperaturregulering mellom +15 og 25 oC samt +2 og 8 oC og vi er spesialister på 
fortolling og lisenshåndtering for legemidler.

ROAD transport . SEA freight . AIR freight

Project forwarding  .  Warehouse solutions     Healthcare logistics     Customs clearance

VIL DU VITE MER?  

www.freja.com
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