
Referat Styremøte på Teams 5.desember 2022 

 

Tilstede: Stein L, Peggy L, Marit V 

Forfall: Sana L, Aysha A, Johanne L, Ayten C, (Ida S) 

Referent: Stein 

 

Økonomi 

Det er ingen rutine for hvordan regionen kan skaffe seg oversikt over økonomisituasjonen. Vi må 
finne ut hvilke tall vi kan få ut, og hvordan. Stein følger saken. 

Teams-oppkobling 

Slik det er nå, kan regionleder kalenderfeste (i Teams) møter, men har da ikke rettighet til å åpne 
møtene. Vi tror at en epostadresse f.eks lederost@farmaceutene.no vil kunne være en måte å løse 
dette på. Avklaring må utsettes pga sykdom i NFF sekretariat. 

NOU – ny apoteklov 

Urd er medlem av NOU-utvalget som skal levere rapport 31.januar 2023. De er derved i innspurten 
på arbeidet nå. Det vil bli en høringsfrist på 3 måneder, det vil si at innspill må komme innen 
utgangen av april. Urd har send epost til regionlederne og vil ha medlemsmøter om utredningen. Det 
vil si uke 6 til 13, med unntak av vinterferie uke 8 og 9. Stein tar kontakt med Urd for å avtale dato og 
arbeidsfordeling. 

Faglige møter 

• Legemiddelberedskap – Hvem har ansvar for hva? Første møte, uke 4 eller 5? Kirsten Hjelle. 
Stein kontakter henne. Vi tar det videre ettersom ting blir klarlagt. 

• Tuberkulose. Drivhustilstander i Russland og Ukraina. Barnevaksinasjon avviklet i Norge. 
Kombinasjonspreparater med leveringsutfordringer. Rikshospitalets apotek styrer 
medikamentleveransene. Primærapotek lite involvert. **** Vurderes videre om temaet er 
aktuelt. 

• HIV. Hva er situasjonen nå, både generelt og sett fra apoteksiden. Stein kontakter Merete 
Clausen *** Vurderes videre om temaet er aktuelt. 

Streaming av møter 

Vi vil forsøke å få flere farmasøyter utenfor Oslo til å følge møtene. Gratis pizza til de som samles 3 
eller flere for å følge møtet på nett. Hvis de er fra forskjellig kjede, er kravet 2 eller flere. 

 


