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Maria Høyland Tønnesen
Farmasøyt, uteksaminert fra UiB som første kull i 2008. Har
erfaring fra privatapotek, deretter i AFT-kommune med
ansvar for sjukeheim Bergen kommune og
omegnskommuner. Starter i AFT klinikk ved Øre-Nese-Hals
og KK. Vært rådgivende farmasøyt for BUK siden 2016, i
tillegg til KK og Meona barnekurve.

Katinka Nordheim Alme
Lege i spesialisering i geriatri. Er stipendiat innen
biomarkører assosiert med fysisk inaktivitet og betydningen
for hjerneslag. Er i tillegg arbeidsgruppeleder for «Pasientens
legemiddelliste» på Haraldsplass.

Ragna Herigstad Strømman
Cand.pharm fra UiO i 2001. Jobbet flere år i
legemiddelindustrien, før ansettelse på Sjukehusapoteket i
Bergen. Gikk i 2014 over i en prosjektstilling i Helse Vest for
innføring av elektronisk kurve. Er nå også involvert i prosjekt
for innføring av ERP-løsning i sykehusapoteket og andre
regionale prosjekt relatert til forvaltning av legemiddel
grunndata. Har også vært representant fra HV inn i det
nasjonale SAFEST-prosjektet. Tar i tillegg en master i
Helseinformatikk ved NTNU.
Marion Iren Neteland
Cand.pharm fra UiO 2000. Ansatt ved Sjukehusapoteket i
Bergen fra 2000-2015, jobbet hovedsakelig i
sykehusekspedisjonen og som farmasøyt tilknyttet medisinsk
avdeling. LIS-kontakt og medlem i Legemiddelkomiteen i
Helse Bergen siden 2006. Tilknyttet Nasjonal
kompetansetjeneste for antibiotikabruk i
spesialisthelsetjenesten (KAS) siden 2011, og ansatt i Seksjon
for pasientsikkerhet i Helse Bergen siden 2015. Ved siden av
arbeid for rasjonell antibiotikabruk, arbeid med bl.a
legemiddelmangel, implementering av LIS-anbud og
oppfølging av kostbare legemidler.

Christer Bakke Frantzen
Fagdirektør i Sjukehusapoteka Vest fra 2016.
Utdannet cand pharm fra Tromsø i 2003. Master i økonomisk
styring og ledelse NHH 2010.
Har tidligere jobbet som seniorrådgiver hos Fylkesmannen i
Hordaland, sykehusapoteker i Bergen og apoteker i
Vitusapotek.

Arna Teigen
Klinisk farmasøyt ansatt ved Sjukehusapoteket i Stavanger.
Jobber for tiden med KOBLE, utarbeider nasjonale
blandekort for barn, og har følgende arbeidsoppgaver ved
apoteket: Utfører LMS i akuttmottak og er med i
farmasøytteamet fra sykehusekspedisjonen som bistår
barneavdelingen med diverse oppgaver.
Har tidligere jobbet ved sykehusapoteket i Oslo, bl.a. som
klinisk farmasøyt på barneavdeling på Ullevål, og diverse
system rettede oppgaver innenfor legemidler og barn.
Jenny Bergmann
Farmasøyt med erfaring fra sykehusfarmasi og RELIS, og med
et særlig engasjement for bivirkninger. Nå ansatt på
sykehusapoteket i Bergen, med oppgaver knyttet til barn,
psykiatri og lokalsykehus.

Mari Dale Slørstad
Prosjektleder for utprøving av pasientens legemiddelliste i
Direktoratet for e-helse. Ansatt i Norsk Helsenett, og har
vært prosjektleder for Pasientens legemiddelliste siden
august 2019. Lang erfaring som prosjektleder for en rekke
prosjekter innenfor helsesektoren i Norge.

