
 
 

Invitasjon til 

Kursdag 
Faggruppe for Tilvirkning 

Norske Sykehusfarmasøyters Forening 
 

Oslo 9. mars 2018 
 

Auditoriet i Apotekforeningens lokaler  
(Slemdalsveien 1) 

Program 
  

09:30-10:00      Registrering, kaffe og lett servering 

10:00-10:45      Årsmøte NSF Faggruppen for Tilvirkning 
10:45 -11:00 Benstrekk 
11:00-12:00      Smertelindring som hyllevare - hva kan apoteket bidra med for å 

sikre rask og sikker smertebehandling? Jørgen Brustugun.  
12:00-12:30      Produksjon av intravitreale sprøyter, Marit Solås 

12:30-13:30      Lunsj i kantinen 

13:30-14:15      3D-printing av legemidler i sykehusapotek, Ingunn Tho 

14:15-14:45      Sikker cytostatikaproduksjon ved Sykehusapoteket i Oslo,  
Anett Bjørhovde 

14:45 – 15:00 Benstrekk      
15:00-15:30      Medikamentell kreftbehandling i Helse Sør-Øst,  

Rasmus Bäckström 

15:30-16:00      Kurveløsning i Helse Bergen, Judith van der Laan 

16:00-16:30      Avrunding og eventuelle andre faglige innlegg 
 
17:30-               Middag på Asia Aker Brygge for de som ønsker. 



 

 
Pa melding og informasjon 

 
NSF-medlemmer: kr 1200,- 
Ikke-medlemmer: kr 1900,- 

 
Deltakeravgiften inkluderer kaffe/te, frukt o.l. og lunsj.  
 
Påmeldingsfrist 28.02.2018 
 
Meld deg inn før påmelding for å få medlemspris. Årskontingent for 
medlemskap i NSF er kr 500. Se NSF sine nettsider http://sykehusfarmasi.org 
ved ønske om innmelding i NSF. 

 
Følg denne linken for å melde deg på fagdag 2018.: 
https://docs.google.com/forms/d/1OnmRhsqPpdI50_WXLb8OAHUMn_jMQ3P
5NjsT06STm60/edit 
 
Betaling til konto 1503.25.59783 innen 28.02.2018.  
Merk betaling med: «deltager sitt navn» og ”Kursdag NSF tilvirkning”. 
 
Det aller enkleste for arbeidsutvalget er om hver enkelt deltaker selv kan 
betale, og at man kan lage reiseregning til arbeidsgiver dersom arbeidsgiver 
skal betale. Dette vil lette arbeidet betraktelig for oss i Arbeidsutvalget. Har du 
spørsmål om betaling kontakt Astrid Aaberge.  
Mail:  astrid.aaberge@sykehusapotek-nord.no  
På forhand takk.  
 
Ønsker du å holde et faglig innlegg på maks 10 minutter? Gi i så fall beskjed ved 
påmelding.  
 
Vi inviterer alle deltakere til restaurantbesøk etter fagdagen. Det blir reservert 
bord fra kl 17 på Asia Aker Brygge. Hver deltager betaler selv for det de ønsker 
å spise og drikke til middagen. Gi beskjed om du ønsker å være med på 
middagen ved påmelding, slik at vi kan reservere stort nok bord.  
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