Norges Farmaceutiske Forening, Oppland krets
Protokoll fra årsmøte 2014
Dag: Tirsdag 4.mars 2014
Tid: 18.30 - 21.30
Sted: Mølla Hotell, Lillehammer
12 medlemmer møtte.
Mari Hille Havstad ledet møtet, da Asbjørg Skogen ikke hadde anledning til å møte. Hun
innledet med å ønske alle velkommen, og spesielt velkommen til Mona M. Lyftingsmo som
skulle snakke om den nye visjonen til NFF litt senere i årsmøte.
Fra møtets start til ca kl 19.00 gikk Mari igjennom dagsorden, og spurte om det var noen som
hadde kommentarer til innkalling, årsrapporten, regnskapet og budsjettet. Det var ingen som
hadde kommentarer til disse.
Forslag til protokollfører: Hilde Irene Berg: Godkjent
Forslag til hvem som undertegner protokoll: Ingeborg Sørby og Ingunn Heggen: Godkjent
DAGSORDEN
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Budsjett
5. Innkommende saker
6. Valg
7. Handlingsplan
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden: Godkjent
2. Årsberetning: Godkjent
3. Regnskap: Godkjent
4. Budsjett: Godkjent
5. innkommende saker: Ingen
6. Valg
Valget ble ledet av Synnøve Hulleberg på vegne av valgkomiteen. Det ble avgitt totalt 13
stemmer hvorav 3 var forhåndsstemmer.
VALGRESULTAT
Leder: ingen kandidat
Styremedlem: Hilde Christine Lehre Ekeberg, Apotek 1 Brandbu, valgt for 2 år, 13 stemmer.
Styremedlem: Hilde Irene Berg, Gausdal Apotek( ikke på valg )
Varamedlem: Mari Hille Havstad, Apotek 1 Mesna, Lillehammer , valgt for 1 år, 13 stemmer

Varamedlem: Gunvor Steine, Vitusapotek, Lena, valgt for 1 år, 12 stemmer
Styret konstituerer seg på eget styremøte.

Revisorer: Ingrid Dyrnes, Apotek 1, Raufoss, valgt for 1 år ( gjenvalgt), 12 stemmer
Edith Tangsveen, Vitusapotek, Skreia, valgt for 1 år (gjenvalgt), 12 stemmer
Valgkomité: Elena Akhatova, Vitusapotek, Valdres, valgt for 1 år, 12 stemmer
Synnøve Hulleberg, Sykehusapoteket, Lillehammer, valgt for 1 år(gjenvalgt),12
stemmer
Asbjørg Skogen, Vitusapotek, Vinstra, valgt for 2 år, 13 stemmer
12 stemmer for godkjent Årsberetning
12 stemmer for godkjent regnskap
12 stemmer for godkjent budsjett
7. Handlingsplan: lest opp og godkjent
Etter valget var overstått, gikk vi ned i hotellets restaurant
For å spise middag. Menyen var:
Kylling og Tempura scampi med valgfritt drikke
Dessert: Sjokoladekake med sorbet samt kaffe
Etter middagen hadde vi foredrag med Mona M. Lyftingsmo som er medlem i Sentralstyret
og fadder for NFF Oppland. Hun gikk igjennom NFFs visjon, mål, posisjonering og
kommunikasjonsstrategi til bruk i kretsene i 2014.
Det har vært store endringer i arbeidsområdene for farmasøyter de siste årene. Hva skal NFF
jobbe med? Hva vil medlemmene at NFF skal jobbe med? I den forbindelse har NFF leid inn
et firma som heter "Zynk" for å definere rolle og posisjon, samt kommunikasjonsstrategi.
Dette for å etablere en ønsket posisjon i målgruppen.
Utfordringer: Farmasøytenes rolle er kompleks. Vi jobber i kommunehelsetjenesten, på
sykehus, innenfor industri osv, men de fleste av oss jobber apotek. Det er stadig flere eldre
kroniske syke som trenger veiledning om legemiddelbruk. Så mye som 6 % av alle
sykehusinnleggelser er grunnet feil legemiddelbruk. Dette utgjør unødvendige lidelser og død.

"Zynk " ville se på hvilken rolle NFF skulle spille for å framstå som tydelig? Eksempler på
hva NFF står for er ”eksperter, trygghet og helsepolitisk aktør”. Men det er rollen som
helsepolitisk aktør som gir farmasøytene den tydeligste og mest unike posisjonen. Rollen som
helsepolitisk aktør på legemiddelfeltet definerer NFF for medlemmene og de øvrige aktørene i
feltet.
Medlemmene er ekspertene/ foreningen er den helsepolitiske aktør.

NFFs visjon: Riktige legemidler - bedre helse- god samfunnsøkonomi. NFF skal være en
aktiv part helsedebatten for å få fram gode løsninger. NFF skal være en foretrukket
premissleverandør og sparringspartner. Se nye løsninger og muligheter for helsesektoren.
NFFs mål:
1 Riktig legemidler - skifte fokus fra billigst til riktigst
.
2. Riktig legemiddelbruk - bredde - veiledningstilbud(bygge ut rådgivning og
veiledningstilbudet). Generisk bytte fører til en del sykehusinnleggelser pga.feil bruk av
legemidlene.

3. Kompetanse og rekruttering - utvikle og tydeliggjøre farmasøytenes rolle. Sørge for at de
som kan dette - vil dette - tør dette.
Sentralstyret er med på å diskutere 3 + 2 løpet i utdanningen. Grunnpakken bør være lik på
alle høyskoler. Etter ferdig bachelor studium, kan man velge videre spesialisering i et 2 årig
løp. (Klinisk farmasøyt, industri farmasøyt, apoteker) viktig å se hvor vi er i dag - og hvor vi
vil.
Andre ting som ble belyst var "helsetjenester i apotek og farmasøytforskrivning. Foreningen
må være forberedt slik at dette skjer på en riktig måte. Ønsket er at farmasøyter frigjøres fra
salget og blir rådgivere! Det ble diskutert litt rundt dette som avslutning av innlegget til Mona
M. Lyftingsmo.

Mari overrakte en gave til Mona som påskjønnelse for foredraget. Hun ordner også med en
oppmerksomhet til Asbjørg som takk for lederjobben gjennom mange år.

Årsmøtet formelt avsluttet.

Gausdal 11.mars 2014
Hilde Irene Berg
……………………………..
2 medlemmer til å underskrive protokollen
Ingunn Heggen

Ingeborg Sørby

…………………………….

-------------------------------------

