
FA R M A S I D A G E N E  2 0 1 6

3. - 4. november
i Oslo Kongressenter Folkets Hus, 
Youngsgt. 11, Oslo

Prioritering i Helse-Norge

Prioritering i Helse-Norge

Kvalitet til det beste 

for pasientene?

Årets faglige fordypning: 

Psykisk helse



TORSDAG  3. november
Kl 9.00 - 17.00

Kl. 9.00 - 10:30 Velkommen, åpning
Hege Helm og Kari Grønås (Norsk Farmasøytisk Selskap)

 Musikalsk åpning av Farmasidagene 2016

Innledning av Farmasidagene
”Prioritering i Helse-Norge”

Møteleder: Åge Nærdal

Prioriteringsmeldingen – sentrale tiltak og politiske føringer
Stortingsrepresentant Sveinung Stensland

Prioritering – viktig og vanskelig
Professor emeritus Trond Berg Eriksen

Prioriteringsdebatten i Norge 
- utvikling og sentrale spørsmål
Bjarne Robberstad 
(Universitetet i Bergen) 

Brukerperspektivet 
- hva er det som egentlig betyr noe?
Lilly Ann Elvestad 
(Funksjonshemmedes fellesorganisasjon)

Prioriteringsdebatten i Danmark 
- likheter og ulikheter
Anna Skat Nielsen 
(Sundheds- og Ældreministeriet)

Pasienters forventninger til kvalitet i 
helsetjenesten 
- erfaringer fra Norsk Pasientforening
Tove Hanche-Olsen
(Norsk Pasientforening) 

Nye bransjefelles apotektjenester 
- slik setter vi kvaliteten i høysetet
Per Kristian Faksvåg
(Apotekforeningen)

Legemiddelinformasjon
- mange aktører og mange kilder; 
hvordan legge til rette for kvalitet, 
samordning og deling? 
Åse Skjerdal
(Helsebiblioteket.no, 
Folkehelseinstituttet)

Sant og usant om psykisk helse  
- perspektiv fra en psykiater
Lars Tanum
(Akershus Universitetssykehus)

Sant og usant om psykisk helse 
- perspektiv fra en psykolog
Eivind Ystrøm
(Folkehelseinstituttet)

Kl 10.30  - 11.15 PAUSE

Kl 12.30 - 14.00 PAUSE – utstilling, lunsj       •       Kl 13.00 - 14.00 Postervandring

www.nfs.no

Prioriteringsmeldingen for dummies

Møteleder: Kristin Helene Svanqvist

Kvalitet – krav og forventninger

Møteleder: Øyvind Holte

Prioritering i Helse-Norge Kvalitet – til det beste for 
pasientene? 

Årets faglige fordypning: 
Psykisk helse

Myteknusere: 
Sant og usant om psykisk helse

Møteleder: Hedvig Nordeng 

med forbehold om endringer begge dager



TORSDAG  3. november

Prioritering i praksis

Møteleder: Anne Kjersti Røise

Prioritering av forskning og 
innovasjon

Møteleder: Elen Høeg

Nasjonalt råd for prioritering
Siv Cathrine Høymork 
(Nasjonalt råd for prioritering)

Beslutningsforum
Lars Vorland 
(Helse Nord RHF)

Er helsetjenesten behovs- eller tilbudsstyrt?
Ole Tjomsland 
(Helse Sør-Øst RHF)

Prioritering i kommunen 
- legemiddelgjennomganger
Lars Pleym Ludvigsen 
(Vestvågøy kommune) og
Håvard Horn 
(Apotek 1 Vestvågøy)

Organdonasjon – hvem skal prioriteres?
Are Martin Holm 
(Lungeavdelingen, Rikshospitalet, 
Oslo universitetssykehus)

Kvalitet - på nye måter? 
Jan Frich
(Institutt for helse og samfunn, 
Universitetet i Oslo)

Lean i multidoseproduksjon
Magnhild H. Lange 
(Dosepakking, Apotek 1)  

Lean i reseptur
Foredragsholder annonseres senere
(Sykehusapotekene HF)

Erfaringer med «Pakkeforløp for kreft» 
Sissi Espetvedt 
(Helsedirektoratet)

Kvalitetssikring av mobil selvhjelps-
teknologi – ta pasienten med på laget
Eirik Årsand
(Nasjonalt senter for e-helseforskning,
Universitetssykehuset Nord-Norge)

Hva forventer pasienten av farmasøyten? 
Sofaprat med representanter for pasien-
ter, Kjersti Sunniva Bjøntegård og 
Silje Langseth Dahl
Hilde Frøyland
(Diakonhjemmet Sykehusapotek)

Tenk hvis de klikker helt 
- klinisk kommunikasjon med psykisk 
syke mennesker 
Hilde Frøyland
(Diakonhjemmet Sykehusapotek)

Samvalg og samvalgsverktøy
Øystein Eiring
(Psykisk Helse, Helsebiblioteket.no)

Nasjonal selvdeklareringsordning for 
apper 
Helge T. Blindheim
(Direktoratet for e-helse)

«Quality by design» i industrien 
- til inspirasjon for �ere
Øyvind Holte
(Statens legemiddelverk)

Tjenestedesign med brukeren i fokus
Lavrans Løvlie
(Livework)

Helse Omsorg 21 og prioriteringer 
John-Arne Røttingen 
(Folkehelseinstituttet)

Helseforskning og innovasjon 
- hva prioriteres?
Anne Kjersti Fahlvik 
(Norges Forskningsråd)

Forskning og prioritering i 
legemiddelutvikling
Iben Ordrup Christensen 
(MSD, Danmark)

Kl 14.00 - 17.00

Kl 15.45 - 16.05 PAUSE

Prioritering i Helse-Norge Kvalitet – til det beste for 
pasientene?

Årets faglige fordypning: 
Psykisk helse

Trender i kvalitetsarbeid

Møteleder: Solrun Elvik  

Trender i kvalitetsarbeid

Møteleder: Solrun Elvik  

Pasientens stemme 

Møteleder: Hilde Frøyland 

Pasientens valg og verdier

Møteleder: Hilde Frøyland 

Forts.



FREDAG  4. november
Kl 9.00 - 16.30

PECHA KUCHA – 400 sekunders-foredrag
Møteledere: Elin Rugnes Andersen og Rebwar Saleh

Overrekkelse av Det Giftige Kors
Kari Grønås (Norsk Farmasøytisk Selskap)

Kl 10.30 -10.50 PAUSE

Programmet fortsetter på neste side

Hvordan påvirker prioritering 
farmasøytene i praksis?

Møteleder: Bente Hayes

Medisinstart 
- hva viser resultatene og hvordan vil det 
påvirke apotektilbudet?
Per Kristian Faksvåg og Ragnar Hovland 
(Apotekforeningen)

Veiledningstjenester
- hvordan prioritere i hverdagen?
 Lisa Grinaker
(Boots Apotek Molde)

Hvordan prioriterer vi ved legemiddel-
mangel?
Per Wiik Johansen 
(Oslo universitetssykehus HF)

Prioriteringer i utdanningen 
- hvordan ruster vi fremtidens farmasøyter?
Thrina Loennechen 
(Universitetet i Tromsø)

Samfunnsstemmer

Møteleder: Tove Ytterbø

Medias påvirkning på prioritering 
- ”roperte�ekten”
Markus Moe 
(Dagens Medisin)

Kommunikasjon med pasienten som 
ikke kan få
Pål Gulbrandsen  
(Akershus universitetssykehus)

Hva prioriterer Apotek 1 på nettet?
Anders Stensønes 
(Apotek 1)

Kvalitet i utdanning og livslang 
læring

Møteleder: Markus Moe

Jakten på kvalitet
Foredragsholder annonseres senere
(NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i 
utdanningen)

Nye programplaner for bachelor og 
master 
Hege Christensen
(Farmasøytisk institutt, Universitetet i 
Oslo) og
Anne Berit Walter
(Høgskolen i Oslo og Akershus)

Hvor godt dekker studiet apotek-
hverdagens virkelighet?
Khanh Huynh
(Apotek 1 Nittedal)

PANELDEBATT
Debattleder: Markus Moe
(Dagens Medisin)

Innledning til paneldebatten :
Livslang læring – den nye normalen
Silvija Seres (Polyteknisk Forening)

Paneldeltakere:
Martin Grotnes (Sykehusapoteket i 
Trondheim), Khanh Huynh (Apotek 1 
Nittedal), Elen Høeg (MSD), Margrethe  
Sunde (Boots), Tove Ytterbø (Norges 
Farmaceutiske Forening), Julie 
Wendelboe Aanensen (Senter for fag- 
utvikling og forskning, Oslo kommune)

Kvalitet i rådgivningen
 

Møteleder: Christine Frigaard

Kommunikasjon med pasienter
- profesjonell eller glad amatør? 
Bård Fossli Jensen
(SomSagt AS)

Hvordan jobber vi for å levere det 
beste kundemøtet 
Elisabeth Hunter
(Vinmonopolet)

Smertevelger og chat i nettapotek
- nye metoder for rådgivning
Foredragsholder annonseres senere
(Komplett Apotek)

Diagnostisering og behandling 
av psykiske lidelser

Møteleder: Espen Molden

Innledning 
Espen Molden
(Programkomiteen NFS, Senter for 
Psykofarmakologi, Diakonhjemmet 
Sykehus)

Diagnostisering og behandling i 
dagens praksis 
- synspunkter fra en allmennlege
Gisle Roksund
(Klosterhagen legesenter Skien)

Diagnostisering og behandling i 
dagens praksis 
- synspunkter fra en psykolog
Tor Levin Hofgaard
(Norsk Psykologforening)

Kognitiv terapi 
- erfaringer fra en psykiater  
Pål Rochette
(Dr. Pål Rochette, Kristiansand) 

Farmakoterapi

Møteleder: Maren Rambøl Ruud

Trappe opp, trappe ned
Tonje Landmark
(Vestre Viken HF, Psykiatrisk avdeling 
Blakstad)

Genetiske variasjoner 
- viktigere for psykofarmakoe�ekt 
enn interaksjoner? 
Tore Haslemo 
(Psykofarmakologisk avdeling, 
Diakonhjemmet Sykehus) 

Prioritering i Helse-Norge Kvalitet – til det beste for 
pasientene? 

Årets faglige fordypning: 
Psykisk helse

Kl 12.20 - 13.30 PAUSE – utstilling, lunsj       •       Kl 13.00 - 13.30 Postervandring



På vegne av Norsk Farmasøytisk Selskap har jeg den store glede å presentere et spennende og 
variert program for Farmasidagene 2016! Prioritering og kvalitet er noe alle snakker om for tiden, 
og psykisk helse har det vært fokus på i NRK i hele våres. Vi ligger altså helt riktig når det gjelder 
valg av tema!

Vi har hatt tre programkomiteer, ledet av henholdsvis Åge Nærdal (First House), Rønnaug Larsen (NMD) og Hedvig 
Nordeng (FI, UiO), som har „konkurrert“ om å lage det beste programmet (det virker i hvert fall slik, se selv!).
Frie foredrag i form av Pecha Kucha på fredag morgen er noe vi fortsetter med, likeså postervandring i den store 
pausen. Ta med lunsjen i hånda og delta på det sistnevnte! 
Påmeldingskjema og all informasjon �nner du lett tilgjengelig på www.nfs.no. Når det nærmer seg kongressen, 
kommer også abstracts fra foredragene og posterne til å legges ut her.
Jeg ønsker  deg hjertelig velkommen til årets highlight: FARMASIDAGENE 2016!

Hege Helm                                                                                                                                                 
Daglig leder i NFS

Hvordan komme i kontakt med NFS?
Daglig leder, Hege Helm: 
+47 902 91 259 • post@nfs.no

Norsk Farmasøytisk Selskap
Postboks 5070 Majorstuen • 0301 Oslo

Samfunnsstemmer

Møteleder: Tove Ytterbø

Helsenorge.no 
- prioritert informasjonskilde
Foredragsholder annonseres senere
(Direktoratet for e-helse)

Farmasigruppa på Facebook 
- fornuftig prioritering?
Foredragsholder annonseres senere
(Moderatorteamet)

Kvalitet i rådgivningen
 

Møteleder: Christine Frigaard

Nettbasert legemiddelrådgivning til 
publikum 
- muligheter og begrensinger
Trude Giverhaug
(RELIS Nord-Norge) 

Kunnskapsbaserte tjenester i apotek 
- hvordan lykkes i praksis?
Foredragsholder annonseres senere
(Apokus) 

Farmakoterapi

Møteleder: Maren Rambøl Ruud

Oppfølging av legemiddelbruken til 
pasienter underlagt tvungent psykisk 
helsevern
- erfaring fra klinisk farmasøyt 
Karin Drivenes
(Sørlandet sykehus HF)

Prioritering i Helse-Norge Kvalitet – til det beste for 
pasientene? 

Årets faglige fordypning: 
Psykisk helse

FREDAG  4. november

Forts. Forts.Forts.

Beste Pecha Kucha - resultat av avstemmingen

Utdrag fra forestillingen ”Kondolerer”
Else Kåss Furuseth

Avslutning  av Farmasidagene 2016
Hege Helm 

(Norsk Farmasøytisk Selskap)

Musikalsk avslutning

Kl 15.00 - 15.20 PAUSE 

Kl 16.35 Medlemsmøte i NFF Pensjonistkrets



Deltageravgifter:

Torsdag 3. november 
Medlem NFS kr 1800 – Ikke medlem NFS kr 2200

Fredag 4. november 
Medlem NFS kr 1800 – Ikke medlem NFS kr 2200

Deltagelse begge dager, torsdag og fredag,
gir kr 500 i rabatt.  Pensjonister får 50 % rabatt.
Gode rabatter for farmasistudenter – 
se påmeldingsskjema på nett.

FARMASØYTER ER VIKTIGE!
Farmasøyter er viktige for å utvikle gode og fremtids-
rettede helsetjenester. Organiseringen av helse-Norge er i 
endring, og mye skjer - raskt! 
NFS arbeider for bedre utnyttelse av farmasøytisk 
kompetanse. Vi skaper arenaer for debatt, nettverks-
bygging og kompetanseheving.

For å få til dette trenger vi ditt engasjement, 
så bli medlem i dag!
Kontingenten er kr 200 for farmasistudenter og 
pensjonister, og kr 400 for andre.

Meld deg inn nå og spar kr 400 per dag i 
deltageravgift på Farmasidagene!

Meld deg inn her:

(www.nfs.no) eller send en epost til post@nfs.no!

Påmeldingsskjema �nner du på www.nfs.no
SISTE FRIST FOR PÅMELDING hvis du ønsker å ha navnet ditt 
i  programheftet er  29. oktober 2016. 
Siste frist for påmelding via nett er 2. november 2016.

Pecha Kucha foredrag
Det blir mulighet til å melde inn frie foredrag som Pecha 
Kucha i år også, 20 slides av 20 sekunder! Se www.nfs.no for 
mer informasjon. Det blir kåring av beste Pecha Kucha 
foredrag hvor vinneren får gratis deltagelse på Farmasi-
dagene 2017!

Postere
Se www.nfs.no for videre informasjon angående størrelse, 
abstract etc.  Det blir arrangert postervandring i den store 
pausen!

NB! De som skal presentere poster eller Pecha Kucha 
foredrag, må selv sørge for å være påmeldt som 
deltager på Farmasidagene.

Frist for påmelding av Pecha Kucha foredrag og postere er 
1. oktober 2016. Påmelding gjøres ved å sende abstract til 
post@nfs.no.

Weifas posterpris på kr 10 000  deles ut til beste poster! 
Se www.nfs.no.

Farmasihistorie på Farmasidagene
Farmasihistorisk Selskap ønsker å fortsette tradisjonen med 
og tilby Farmasihistorie, men det vil ikke arrangeres som en 
del av Farmasidagene. Farmasihistorisk Selskap leier møte-
rom Odin i Folkets Hus, og møtet �nner sted fredag 
4. november kl 13 -16. Du behøver altså ikke å melde deg på 
og betale for Farmasidagene, hvis du kun ønsker å delta på 
Farmasihistorie. Meld deg på til gunsol@online.no eller 
tel. 976 15 591 innen 15. oktober.

Det Giftige Kors – Crux venenifera
Norsk Farmasøytisk Selskap deler ut ordenen Det giftige 
Kors for å belønne fremragende innsats for norsk farmasi, 
utmerkede tjenester eller arbeid innen den norske 
farmasøytiske etat. Kåringen vil i år �nne sted fredag 
formiddag!

Statutter og oversikt over tidligere tildelinger kan sees på 
www.nfs.no.

Begrunnede forslag til kandidater sendes til post@nfs.no.  
Frist er 1. september 2016.

Utstilling på Farmasidagene
Firmaer som ønsker å stille ut på Farmasidagene kan ta 
kontakt med Norwegian Promotion Group AS:
+47 23 23 41 00, katrin@npg.no

Sjekk også våre hjemmesider www.nfs.no for 
oppdatert informasjon om Farmasidagene 2016.


