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••  I år skal vi ha fokus på hvordan farmasøyter bidrar til 

samhandling i helsevesenet og i tillegg lære hvordan 
kroppens eget immunforsvar utnyttes i kamp mot sykdom 

FARMASIDAGENE 2019
7. - 8. november

Meet Ullevaal, Sognsveien 77 C, via Thon Hotel Ullevaal Stadion, Oslo



TORSDAG 7. november
Kl 9.00 - 14.00

Velkommen og åpning av Farmasidagene 2019

Hege Helm og Håvard Selby Ebbestad, Norsk Farmasøytisk Selskap
Musikalsk innslag

Innledning av Farmasidagene 2019
Møteleder: Ragnar Gåseby, G2M Consult RG

Samhandling i et pasientperspektiv
   Marco Elsafadi, forfatter og erfaren foredragsholder som også har erfaring fra kontakt med helsevesenet

Samhandlingsreformen, hvorfor det? 
  Bjarne Håkon Hanssen, kommunikasjonsrådgiver, tidligere politiker og helse- og omsorgsminister (Ap)

www.nfs.no med forbehold om endringer begge dager

Kl 10.30  - 11.15 PAUSE

Hva er god samhandling, hva 
kjennetegner de som lykkes?
Møteleder: Anne-Kristin Bjerga Bjaaen, 
Oslo kommune Sykehjemsetaten

"Gode sømløse pasientforløp!" - sett 
fra pasientens/pårørende sitt ståsted
Solveig Rostøl Bakken, Representant fra 
brukerrådet i OUS

Pasientsentrert helseteam - hvorfor er 
farmasøytens bidrag viktig? 
Lilli Minh Nguyen, Sykehusapotek Nord 
HF

The family pharmacist, a new service 
in Belgian community pharmacies
Manon Buyl, Assocation Pharmaceutiqe 
Belge

Hvordan virker kroppens eget 
selvforsvar? 
- forstå hva som egentlig skjer
Møteleder: Maja Sommerfelt SLV

Immunforsvaret og hvordan det 
påvirkes
Anne Spurkeland, Institutt for Basalmedisin, 
UiO

Vaksiner - myter og fakta 
Tone Fredsvik Gregers, Skolelaboratoriet for 
biologi, Institutt for Biovitenskap, UiO

Diskusjon

Kl 11.15 - 12.15
Apokus treningslab:
Avmedisinering – 
hvorfor og hvordan?
Morten Finckenhagen, SLV, og 
Solveig Vist, Apokus

Samhandling i helsevesenet
- farmasøyters bidrag til 

pasientens beste

Immunforsvaret - kroppens eget 
«legemiddel»?

Workshops
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TORSDAG  7. november, 14.00 - 17.00

Kl 14.00 - 15.00
Apokus treningslab:
Farmasøyten som problemløser 
i selvvalget
Hedvig Nordeng, UiO,
Lege fra Antibiotikasenteret for 
primærmedisin (TBA),
og Susanne Ankarstrand, Apokus

Kl 14.00 - 15.30 
IMM-senteret, Sykehusapo-
tekene HF: 
Hvilke medisiner bruker du - 
egentlig? 
Legemiddelsamstemming
Hanne Steen og en kollega, TBA, 
IMM-senteret

Samhandling i utdanningen
Møteleder: Liv Mathiesen, seksjon for 
farmakologi og farmasøytisk biovitenskap, 
UiO

Sampraks
t�5SBO�/HVZFO�OZVUEBOOFU�GBSNBT�ZU��
t�5#"�MFHFTUVEFOU�
t�3VOB�(PNP�TZLFQMFJFSTUVEFOU�

RETHOS
Anne Berit Walter, OsloMet - Storby-
universitetet

«Tuning up T-cells» 
– lær hvordan man genmanipulerer 
   T-celler 
Møteleder: Maria Helen Larsen, Sykehus-
apotekene Oslo

CAR-T-behandling i klinisk praksis 
Jochen Büchner, Barneavdelingen for kreft 
PH�CMPETZLEPNNFS�064��3JLTIPTQJUBMFU

Praktisk håndtering av "produktet" 
Møteleder i samtale med Ane Funderud, 
Novartis, og Dag Josefsen, Seksjon for 
celleterapi, avdeling for Kreftbehandling, 
064���3BEJVNIPTQJUBMFU

Regulatoriske utfordringer 
3VOF�,KFLFO�4-7

Hva er god samhandling.... forts.
Møteleder: Anne-Kristin Bjerga Bjaaen, 
Oslo kommune Sykehjemsetaten

Kommunefarmasøytens rolle i 
kommunehelsetjenesten
Elin Baldersheim Nilsen, Kristiansand 
kommune

Forløpsfarmasøyt – Sikker legemiddel-
håndtering for hoftebruddspasienten 
Ben Tore Henriksen, Sykehusapoteket 
Tønsberg

Farmasøyten i akuttmottaket
Kristine Lundereng, Sykehusapoteket i 
Levanger 

Samarbeid mellom apotek og 
kommunehelsetjenesten 
Åse Kielland, Apotek 1

Samhandling, er det så vanskelig da? 
5PS�3PTOFTT�-FHFNJEEFMIÌOECPLFO

Samhandling i helsevesenet
- farmasøyters bidrag til 

pasientens beste

Immunforsvaret - kroppens eget 
«legemiddel»?

Workshops
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Kl 15.45 - 16.05 PAUSE

Kl 17:00 - 17:30 Posterslam ��,BSJO�4WFOTCFSH�"SUPO�#BGUJV�PH�3FCXBS�4BMFI�/PSTL�'BSNBT�ZUJTL�4FMTLBQ

Immunterapiens gjennombrudd - 
et paradigmeskift! 
- lær hvordan dette revolusjonerer 
   kreftbehandlingen 
Møteleder: Else Marit Inderberg, Seksjon for 
DFMMFUFSBQJ�064���3BEJVNIPTQJUBMFU

Historien om immunterapi i kreft 
Simer Jit Szàva, AHus 

Fra dødsdom til nytt håp 
Anna K. Winge-Main, Avdeling for kreftbe-
IBOEMJOH�064���3BEJVNIPTQJUBMFU

Presisjonsbehandling, hva er det 
egentlig, og hvorfor virker immunterapi 
på noen og ikke på andre? 
Odd Terje Brustugun, Onkologisk seksjon, 
Drammen sykehus

Utfordringer med immunterapi for 
sykehusapoteket? 
Maria Helen Larsen, Sykehusapotekene Oslo

Pasientperspektivet 
Kari Anne Fevang, Melanomforeningen

Pecha Kucha fra 2 Start up‘s:
t�7BDDJCPEZ�.BSUJO�#POEF
t�6MUJNPWBDT��ZWJOE�"SOFTFO



FREDAG  8. november, 09.00 - 15.30

Kl 11.15 - 12.15
Apokus treningslab:
Avmedisinering – hvorfor og 
hvordan?
Morten Finckenhagen, SLV, og 
Solveig Vist, Apokus
 
Kl 11.15 - 12.45 
IMM-senteret, Sykehusapo-
tekene HF: 
Hvilke medisiner bruker du - 
egentlig? Legemiddelsamstem-
ming
Hanne Steen og en kollega, TBA, 
IMM-senteret

Kl 14.00 - 15.00 
Apokus treningslab: 
Farmasøyten som problemløser 
i selvvalget
Hedvig Nordeng, UiO,
Lege fra Antibiotikasenteret for 
primærmedisin (TBA),
og Susanne Ankarstrand, Apokus

Kl 14.00 - 15.00
RELIS Sør-Øst:
Hva er en god kilde? Hvordan 
tolke kilder? Hvordan finne gode 
svar?
Gro Cecilie Havnen og Anne Katrine 
Eek, Relis Sør-Øst

Elektronisk Samhandling for riktig 
legemiddelbruk
Møteleder: Hege Willoch, NMD

Nasjonale eHelseløsninger - når kan vi 
ta ny og bedre teknologi i bruk
TBA, Direktoratet for e-helse

eSamhandling i Oslo kommune
Helge Jagmann, Sykehjemsetaten
Oslo Kommune

Paneldiskusjon:
Når legemiddelet mangler - hvordan 
løser vi det til pasientens beste?
Diskusjonsleder: Rønnaug Larsen, NFF

I panelet:
t�,JSTUFO�)KFMMF�)FMTFEJSFLUPSBUFU
t�"OOF�.BSLFTUBE�/BTKPOBMU�TFOUFS�GPS
  legemiddelmangel og legemiddel-
  beredskap i spesialisthelsetjenesten 
  (Mangelsenteret)
t�&SMJOH�6MMUWFJU��-.*
t�,VSU�)BHB�/.%�
t�&EEZ�,K�S�4UPòTLJGUFGPSCVOEFU
t�'BTUMFHF�5#"

Ubegrensede muligheter? 
- et blikk inn i fremtiden, bli med på 
  reisen!
Møteleder: Kristin Vinje, Visedekan, Det 
matematisk- naturvitenskapelige fakultet, UiO

Hvor beveger immunterapien seg 
fremover 
Bjørn Oddvar Strøm, SLV

Pecha Kucha fra 2 Start up‘s:
t�/Z�JOøVFOTBWBLTJOF�QMBUUGPSN�
  Gunnveig Grødeland, K.G. Jebsensenter og 
  SPARK-program ved UIO
t�#JP.F�.PSUFO�-��*TBLTFO

Paneldiskusjon: 
Hvilke utfordringer og muligheter byr 
immunterapi på for pasientene, helse-
vesenet og næringsaktører?
Diskusjonsleder: Kristin Vinje, se ovenfor

I panelet:
t�(VOOBS�,WBMIFJN�UJEMJHFSF�MFEFS�BW�4FLTKPO
  for celleterapi, OUS - Radiumhospitalet
t�.POJDB�-BSTFO�-.*
t�(VUUPSN�)BSBMETFO�"WE��GPS�QBUPMPHJ�6J0
  og OUS, og styreleder i NORIN 
t�4WFJOVOH�4UFOTMBOE�4UPSUJOHTSFQSFTFOUBOU
  (H), Helse- og Omsorgskomiteen
t�#K�SO�0EEWBS�4US�N�4-7
t�'SBOL�+�SHFOTFO�4KVLFIVTBQPUFLFU�
  i Bergen, Sjukehusapoteka Vest HF
t�)BOT�&JSJL�.FMBOET��)FMTF�PH�7FMGFSE�
  Innovasjon Norge

Kl 14.00 – 16.00 Immunterapi og samhandling: 
Utvikling og bruk av cellebaserte terapier – erfaring fra tverrfaglig samarbeid ved OUS

Gunnar Kvalheim, tidligere leder av Seksjon for celleterapi, OUS 

Samtale mellom lederne av programkomiteene med Gunnar Kvalheim om samhandling og immunterapi

Utdeling av prisen for beste poster og beste Pecha Kucha 
Anne Gerd Granås og Arton Baftiu, Norsk Farmasøytisk Selskap

Digitale disruptive plattformer - kan de løse utfordringer med eldrebølgen?        
Fredrik Gulowsen, seriegründer, Nyby

"WTMVUOJOH�BW�'BSNBTJEBHFOF������t�Musikalsk avslutning

Samhandling i helsevesene
- farmasøyters bidrag til 

pasientens beste

Immunforsvaret - kroppens eget 
«legemiddel»?

 

Workshops
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PECHA KUCHA – 400 sekunders-foredrag
Møteledere: Anne Gerd Granås og Erlend Johannessen Egeland, UiO

Utdeling av stipend fra NFS stipendfond 
Øyvind Holte, Norsk Farmasøytisk Selskap

Overrekkelse av Det Giftige Kors
Håvard Selby Ebbestad, Norsk Farmasøytisk Selskap

Kl 10.45 - 11.15 PAUSE
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    å vegne av Norsk Farmasøytisk Selskap har jeg den store glede å presentere et særdeles spennende program 
for Farmasidagene 2019! Samhandling og immunterapi er temaer som diskuteres i alle medier for tiden, og det 
opptar og berører oss alle. 

Vi har hatt to programkomiteer, fantastisk ledet av henholdsvis Ragnar Gåseby, konsulent og eier av G2M 
Consult RG, og Unni Hjelmaas, enhetsleder i Legemiddelverket. I tillegg tilbyr vi workshops i regi av Apokus, 
Relis Sør-Øst og IMM-senteret for de som ønsker seg dypdykk i et spesielt tema – et spennende konsept som vi 
håper blir tatt vel i mot!
Frie foredrag i form av Pecha Kucha på fredag morgen er noe vi fortsetter med, likeså postermingling i de store 
pausene. Ta lunsjen i hånda, besøk utstillingen og bli med på postermingling! I år skal vi også prøve oss med 
«posterslam» - hvis du ikke vet hva dette er så møt opp torsdag ettermiddag! Det er flotte priser for beste 
poster og beste Pecha Kucha og du kan være med på å stemme de frem. Nytt i år er at tildelingen av stipend 
fra NFS stipendfond skal skje på Farmasidagene. Det er satt av tid til dette på fredag formiddag – så møt opp 
for å heie på forskerne våre!
Påmeldingskjema og all informasjon finner du lett tilgjengelig på www.nfs.no. Når det nærmer seg kongressen, 
kommer også teaser/sammendrag om foredragene og posterne til å legges ut her. Alle som melder seg på 
Farmasidagene får tilgang til en egen kongress-app hvor all informasjon blir å finne.

Velkommen til årets høydepunkt: FARMASIDAGENE 2019!

Hege Helm                                                                                                                                                
Daglig leder i Norsk Farmasøytisk Selskap

I dag står pasientene i fokus. Helseprofesjonenes fagkunnskap er like viktig som før, men aller viktigst er 
hvordan de samarbeider til beste for den enkelte pasient. Dette gjelder selvsagt også for oss farmasøyter. 
Derfor er samhandling ett av hovedtemaene for årets Farmasidager.
 
Vårt andre tema er knyttet til immunterapi. Det er ikke veldig mange år siden kreft var en diagnose som i de 
fleste tilfelle innebar en dårlig prognose for pasientene. Mange former for kreft kan i dag kureres, eller man kan 
gi pasientene mange ekstra år med god livskvalitet. Delvis ved hjelp av kirurgi og strålebehandling, men nye 
legemidler, og kombinasjonen av disse, har nok representert det største gjennombruddet. Den siste bølgen av 
nye legemidler er knyttet til immunterapi, en liten legemiddelrevolusjon som pågår akkurat nå. Vi farmasøyter 
må kunne noe om immunterapi, dersom vi skal kunne kalle oss legemiddeleksperter. Derfor er dette tema i år.
 
Ha to fine dager. Faglig, selvsagt, men ikke minst også sosialt. Vi i «Selskapet» prøver å bidra til at farmasøyter 
ikke bare skal bli litt smartere, men også ha muligheter til å treffe andre farmasøyter!

Håvard Selby Ebbestad
Styreleder i Norsk Farmasøytisk Selskap

P

MEET ULLEVAAL --->
Sognsveien 77 C, Oslo
via Thon Hotel Ullevaal Stadion



Deltageravgifter:

Torsdag 7. november 
Medlem NFS kr 1950 – Ikke medlem NFS kr 2550

Fredag 9. november 
Medlem NFS kr 1950 – Ikke medlem NFS kr 2550

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

FARMASØYTER ER VIKTIGE!

Mandatet til Norsk Farmasøytisk Selskap er å fremme 
utviklingen innen norsk farmasi så vel vitenskapelig som 
praktisk, og fremme samholdet mellom den farmasøytiske 
etats samtlige medlemmer.

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

Meld deg inn nå og spar kr 600 per dag i deltageravgift på 
Farmasidagene!

PÅMELDINGEN ER BINDENDE etter 1. oktober 2019 
Påmeldingsskjema finner du på www.nfs.no

SISTE FRIST FOR PÅMELDING via nett er 5. november 
2019. Det er også mulig å melde seg på i 
registreringsdisken under selve kongressen.

Pecha Kucha foredrag
Meld inn frie foredrag som Pecha Kucha, 20 slides av 
20 sekunder! 

NFSs Pecha Kucha pris
kr 5 000 deles ut for beste Pecha Kucha! 

Postere
Det blir i år arrangert postermingling og posterslam!

NFSs posterpris 
kr 5 000 deles ut for beste poster! 

Frist for påmelding av Pecha Kucha foredrag og postere er 
1. oktober 2019. Påmelding gjøres ved å sende 
abstract/sammendrag til post@nfs.no. De som skal presen-
tere poster eller Pecha Kucha foredrag, må selv sørge for å 
være påmeldt som deltager på Farmasidagene.

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 finner sted på fredag formid-
dag!

Statutter og oversikt over tidligere tildelinger kan sees på 
www.nfs.no.
Begrunnede forslag på kandidater sendes til post@nfs.no.  
Frist er 15. september 2019.

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

Sjekk også våre hjemmesider www.nfs.no for oppdatert 
informasjon om Farmasidagene 2019.

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

Norsk Farmasøytisk Selskap
Postboks 5070 Majorstuen
0301 Oslo


