Inspirasjonskveld 2022
Tittel:
Inspirasjonskveld
Beskrivelse:
Etter endt farmasiutdanning har man mange spennende jobbmuligheter foran seg.
Studentambassadørene ved UiO arrangerer derfor en inspirasjonskveld, der vi har invitert 6
unge og relativt nyutdannede farmasøyter til å dele deres tanker og erfaringer om arbeidslivet.
Her vil du kunne få innsikt i arbeidshverdagen på ulike arbeidsplasser, og bli bedre kjent med
noen av arbeidsoppgavene man kan få som farmasøyt.
Vi håper denne kvelden vil inspirere og informere dere mer om de flotte mulighetene som
venter oss etter studiet.
De som melder seg på får tilsendt lenke til møtet på e-post.
Tid og sted:
Zoom - 26. januar 2022 kl 17.00 til kl 19.00
Målgruppe:
Farmasistudenter og nyutdannede farmasøyter
Program:
17.00 – 17.15
Velkomst – Studentrepresentantene og Urd Andestad, leder i Norges Farmaceutiske Forening
17.15 – 17.30
Kristine Ricaud – "Medical Compliance Manager" i Takeda
17.30 – 17.45
Bendik Nikolai Kvingan – Rådgiver for Helsedirektoratet
17.45 – 18.00
Tine Marie Herlofsen – “Pharmacovigilance and Medical Information Officer” i Sanofi
18.00 – 18.15
Adyam T. Kebede – Klinisk farmasøyt og rådgiver for sykehusapotekene HF
18.15 – 18.30
Rawand S. Mohammad – Forsker i organisk kjemi hos GE Healthcare
18.30 – 18.45
Berfin Gence – Avdeling for sykehusleveranse ved sykehusapoteket i Oslo, Ullevål
18.45 – 19.00
Eventuelle spørsmål og avslutning

Presentasjon om foredragsholderne:
Kristine Ricaud (uteksaminert i 2018)
I min masteroppgave undersøkte jeg immaterielle rettigheter, regulatoriske aspekter og klinisk
dokumentasjon knyttet til biotilsvarende legemidler. Som farmasistudent jobbet jeg deltid hos
LMI, og ble introdusert til legemiddelindustriens bransjeregler. I dag jobber jeg som "Medical
Compliance Manager" i Takeda.
Bendik Nikolai Kvingan (uteksaminert i 2019)
Jeg skrev masteroppgave innen 3D-printing av legemidler på Galenisk avdeling. Jobbet på
Legemiddelverket rett etter studie med legemiddelmangel. Gikk over til Helsedirektoratet i
januar 2021 for å jobbe med en mulighetsstudie for industriell antibiotikaproduksjon i Norge.
Tine Marie Herlofsen (uteksaminert i 2021)
Jeg skrev masteroppgave på UiO innenfor fagområdet Farmakokinetikk og ble ferdigutdannet
juni 2021. Helt siden første året på studiet har jeg jobbet deltid på ulike apotek, men de 3 siste
årene av studiet jobbet jeg på Apotek 1 Legevakten. August 2021 startet jeg i
legemiddelfirmaet Sanofi hvor jeg er ansatt som Pharmacovigilance and Medical Information
Officer.
Adyam T. Kebede (uteksaminert i 2019)
Jeg skrev masteroppgave om Effekt av inhalasjonsveiledning for innlagte kolspasienter på
reinleggelser og CAT-score. Oppgaven ble gjennomført på Lungemedisinsk avdeling på
Ullevål. Jeg jobber nå som klinisk farmasøyt og rådgiver for sykehusapotekene HF. I tillegg
studerer jeg helseledelse og helseøkonomi på UiO, og e-helse på Høgskulen på Vestlandet.
Rawand S. Mohammad (uteksaminert i 2021)
Skrev masteroppgave i legemiddelkjemi der jeg skulle syntetisere første generasjon 8,9epoksyfettsyre analoger. Under studie jobbet jeg i apotek og legemiddelverket. Etter studiet
begynte jeg først i LINK medical research og jobbet som Regulatory Manager, deretter fikk
jeg jobb hos GE Healthcare som forsker. Her jobber jeg med utvikling og prosessutvikling av
nye diagnostiske legemidler.
Berfin Gence (uteksaminert i 2020)
Jeg skrev masteroppgave i farmakokinetikk, og jobber nå i avdeling for sykehusleveranse ved
sykehusapoteket i Oslo, Ullevål. Her jobber jeg blant annet med legemiddellogistikk,
distribusjon av covid-vaksine og kliniske studier.

