
Handlingsplan 2023
Region nord 



Prioriterte mål 2023
1. Styrke bånd mellom medlemmene våre på lokalt nivå på tvers 
av arbeidsplass/arbeidssted.

2. Bidra til faglig oppdatering av våre medlemmer.

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Velg ett til tre mål fra målområdene til Farmaceutene. Målområdene finner dere her: https://www.farmaceutene.no/om-farmaceutene Det er tre mål med kulepunkter under, kulepunktene er målområdene.



Tiltak Fagkveld med foredragsholdere.

Hva ønsker vi å oppnå? Styrke faglig miljø gjennom sosialt samvær på tvers av apotek.
Holde 2 fag-kvelder/dager per år. En på våren og en i medio november

Hvordan ønsker vi å gjøre 
det?

Arrangere møter heldigitalt der man inviterer foredragsholdere. 
Møtes over teams. Oppfordrer til møter fysisk der medlemmene bor og gjerne 
på tvers av arbeidsplasser/arbeidssted. 

Hvilke verktøy kan vi bruke? Få bistand fra NFF sentralt til å streame. 

Når skal vi gjøre hva? For møte på våren må man starte å planlegge i medio november for møte i 
mars/april.
For møte på høsten må man starte å planlegge i medio august for november.

Hvem kan hjelpe oss? Medlemmer lokalt til å arrangere lokale sammenkomster.

Hvordan måler vi resultatet? Sende ut questback med påmelding til medlemmer. 
I etterkant kan medlemmene som har samlet seg lokalt sende inn kvitteringer 
for mat, drikke, evt. Lokale.



Budsjett

2.3. Medlemsmøter 40 000,00 Fordelt på 2 
digitale møter, 
utgifter til mat, 
akoholfri drikke 
og evt. Lokale 

dekkes
2.5. Utgifter 

foredragsholder
7 000,00 Gaver til 

foredragsholdere 
evt. honorar

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Sett opp noe om hva dere tenker dette kommer til å koste.



Tiltak oppfordre til opprettelsen av 
distriksgrupper.

Hva ønsker vi å oppnå? Styrke faglig miljø gjennom sosialt samvær på tvers av apotek.

Hvordan ønsker vi å gjøre 
det?

Oppfordrer til møter fysisk der medlemmene bor og gjerne på tvers av 
arbeidsplasser/arbeidssted. Må være en faglig bit gjerne f.eks kurskompis, lokal 
foreleser m.m.

Hvilke verktøy kan vi bruke? Sende informasjonsmail til medlemmer at dette er noe vi kan støtte.

Når skal vi gjøre hva? Foregår igjennom hele året

Hvem kan hjelpe oss? Medlemmer lokalt til å arrangere lokale sammenkomster.

Hvordan måler vi resultatet? Se at pengene avsatt blir brukt opp og deltager lister.



Budsjett

2.4 Distriktsgrupper 30 000,00

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Sett opp noe om hva dere tenker dette kommer til å koste.



Handlingsplan 2023

• Mars/april Digital fagkveld
• Mai/juni Fysisk styremøte
• November Digital fagkveld

I tillegg kommer digitale styremøter



Budsjett 2023
Inntekter

Regionbidrag 0

Penger på bok 133 000

Utgifter UTGIFTER budsjett 2023

2.1. Styremøter 6 000,00
2.2. Styremøter, reiser 30 000,00

2.3. Medlemsmøter 40 000,00

2.4 Distriktsgrupper 30 000,00

2.5. Kontorutgifter 0,00

2.6. Utgifter 
foredragsholder

7 000,00

2.7. Div. utgifter 3 000,00

SUM UTGIFTER 116 000,00

RESULTAT 

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Oppsummering budsjett
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