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Hvordan ruste sykehusfarmasøyten for framtidens oppgaver? 
 

Fagdag for Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF)  
Torsdag 9. mars 2023 kl. 9-16, Radisson Blu Gardermoen 

 
9.00   Velkommen ved Renate Elenjord, leder av NSF  

9.05-9.25  Introduksjon til dagen  

Farmasihistorier til inspirasjon og refleksjon - 50 års utredninger om "Apoteket i helsetjensten" 

v/ professor i samfunnsfarmasi ved Universitetet i Oslo Anne-Gerd Granås  

9.25-10.10  Fremtidens apotek  

Regelverket knyttet til apotekvirksomhet er vurdert av et norsk offentlig utvalg (NOU). Hvilke 
anbefalinger foreligger og hvordan vil disse påvirke utviklingen av fremtidens apotek?  

v/NOU-leder Tore Bråthen   

10.10-10.30  Pause  

10.30-11.15  Fremtidens helsepersonell 

Helsepersonellkommisjonen foreslår tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert 
personell i helse- og omsorgstjenesten. Hvordan treffer anbefalingene sykehusfarmasøytene? 

v/ leder av Helsepersonellkommisjonen Gunnar Bovim  

11.15-12.15 Lunsj  

12.15-12.45 Innovative løsninger i sykehusapotek og sykehus  

  v/ prosjektdirektør nye OUS Just Bing Ebbesen  

12.50-13.20  Kompetanseutvikling i Sykehusapoteket Midt-Norge  

Hvilke tanker og visjoner for fremtiden har arbeidsgiver?  

v/ Fagdirektør i Sykehusapotekene Midt-Norge Martin Grotnes 

13.25-13.55  Strukturert videreutdanning innen sykehusfarmasi i Skottland  

Kan det skotske systemet gi inspirasjon til norsk sykehusfarmasi?   

v/ spesialt klinisk farmasøyt, konsulent Ellen Meland  

13.55-14.15  Pause  

14.15-14.40  Hvordan utdanne fremtidens farmasøyter?   

v/ nestleder nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen farmasi og leder ved Senter for 
farmasi ved Universitetet i Bergen,  Reidun Kjome  

14.45-15.10  Helseplattformen  

  Hvilke muligheter og nye arbeidsoppgaver gir dette sykehusfarmasøyten?  

  v/ fagleder legemidler Helseplattformen Janne Kutschera Sund  

15.15-15.40  Farmasøyt i sykehjemsetaten i Oslo  

Bruk av farmasøytisk kompetanse i primærhelsetjenesten og fremtidens behov  

v/ kommunefarmasøyt i Oslo Julie Wendelbo og Almira Ticevic  

15.40-16.00  Oppsummering av dagen og avslutning v/ Renate Elenjord  
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Presentasjon av foredragsholderne 
 
 

Renate Elenjord har vært styremedlem i NSF siden 2018 og leder av foreningen siden 
2022.  Hun er utdannet farmasøyt og har doktorgrad i farmakologi fra Universitetet i 
Tromsø (UiT) fra 2009. Elenjord jobber som forskningsleder ved Sykehusapotek Nord 
og som førsteamanuensis ved UiT. De siste tre årene har hun i vært prosjektleder for 
Farmasøyt i akuttmottak, en multisenterstudie med mål om å øke kvalitet på 
legemiddelbehandling i sykehus. Hun har i en årrekke jobbet med 
legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomganger i både i spesialist- og 
kommunehelsetjeneste. Hun har også vært involvert i implementering av IMM-
modellen, integrated medicines management, i Helse Nord. 

 
 

Anne-Gerd Granås er professor i samfunnsfarmasi ved Universitetet i Oslo hvor hun 
er tilknyttet forskningsgruppen Pharmasafe. Hun disputerte ved School of Pharmacy, 
University of London i 2000. Granås har forsket på legemiddelbruk hos eldre. Hun har 
engasjert seg i klinisk farmasi og utvikling av farmasøyters rolle i helsetjenesten med 
en rekke forskningsprosjekter og undervisning i samfunnsfarmasøytiske 
forskningsmetoder. Som redaktør for læreboken "Samfunnsfarmasi - Legemiddelbruk 
og farmasøytisk profesjonsutøvelse" har hun god oversikt over fagfeltet farmasi, med 
spesiell interesse for farmasihistorie og utvikling av farmasøyters rolle i 
helsetjenesten. 

 
 

 
Tore Bråthen er dr. juris og professor i forretningsjus på Handelshøyskolen 
BI. Han er også professor II ved Universitetet i Tromsø. Han har publisert en 
rekke rettsvitenskapelige publikasjoner, særlig innen selskapsrett. Han har 
bred erfaring med utrednings- og utvalgsarbeid, og han har vært leder av 
flere offentlige lovutvalg, nå senest leder av apoteklovutvalget. 
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Gunnar Bovim er utdannet lege ved Universitetet i Bergen og spesialist i 
nevrologi. Han har vært rektor ved NTNU, han har vært administrerende 
direktør ved St.Olavs hospital og senere Helse Midt-Norge. Nå er han blant 
annet styreleder ved OUS.  Han har også hatt en del verv og utvalgsarbeid 
både nasjonalt og internasjonalt. Det siste året har han ledet 
helsepersonellkommisjonen. 
 
 
 

 
                                                   

Just Bing Ebbesen 
Utdannet lege og indremedisiner. Lederroller på Ahus, Rikshospitalet, 
Omnia, Sykehuset Østfold, og nå prosjektdirektør for de nye 
sykehusbyggene i OUS. Jobbet mye med optimalisering av 
logistikkløsninger og oppgavedeling. Har forsket på legemidler og dødsfall. 
Derfor spesielt interessert i å forbedre løsninger innen 
legemiddelområdet.  

 
 
 

 
 

Martin Grotnes er utdannet cand. Pharm. Fra universitetet i Oslo i 
1995.Han gjennomførte topplederprogrammet for 
spesialisthelsetjenesten i 2019, og har etterutdanning fra University of 
Stratclyde innen klinisk farmasi; prosjektledelse ved Skema Business 
school; samt Forskning, etikk og samfunn fra NTNU. Grotnes har jobbet 
som farmasøyt både i privat og offentlig sektor. Han har siden 2001 hatt 
lederstillinger innenfor begge sektorer og jobber i dag som fagdirektør 
ved Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. Grotnes sitter i programrådet for 
farmasiutdanningen ved NTNU. 

 
 

Ellen Meland er reseptar fra 1991 og cand pharm fra Universitetet i 
Tromsø i 2004. Etter dette studerte hun klinisk farmasi og Independent 
prescribing ved University of Strathclyde, Galsgow, UK. Meland har jobbet 
som klinisk farmasøyt ved Glasgow Royal Infirmary, kirurgisk avdeling med 
forskrivningsrett for legemidler. Hun har også deltatt på clinical 
governance møter på lokalt og regionalt nivå og vært en del av Area 
Pharmaceutical Committee, der man blant annet diskuterte 
implementering av «Achieving excellence in pharmaceutical services, a 
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strategy for Scotland» og pharmacy first. Meland arbeider nå som klinisk farmasøyt på 
konsulentbasis. 

 

 

Reidun Kjome er leder ved Senter for farmasi og førsteamanuensis i 
samfunnsfarmasi ved Universitetet i Bergen. Siden 2019 har hun hun vært 
medlem av nasjonalt fagorgan for farmasi, nestleder siden 2022. I 2020 fikk hun 
sammen med kollega Lone Holst midler fra DIKU (nå HK-dir) for prosjektet 
FREMFARM – Å utdanne farmasøyter klare til å møte morgendagens utfordringer. 
Hun bruker nå både forskning- og undervisningstiden sin på dette.» 

 
 

 
 

Janne Kutschera Sund er utdannet cand pharm fra UiO i 1995 og jobber som 
fagleder for legemiddelområdet i Helseplattformen. Helseplattformen innfører en 
felles elektronisk pasientjournal for kommuner, fastleger og 
spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Sund har bred erfaring innen 
sykehusfarmasi, undervisning, klinisk farmakologi og arbeid med kvalitet og 
pasientsikkerhet. Hun har blant annet vært fagsjef ved Sykehusapotekene i Midt-
Norge, har drevet med klinisk forskning og vært sentral i etablering av 
masterstudiet i farmasi ved NTNU. 
 

 
 
 
 

Julie Wendelbo er utdannet provisorfarmasøyt fra Universitet i Oslo i 2010. Som 
ansatt ved Bærum sykehusapotek, avdeling for farmasøytiske tjenester jobbet 
hun med tilsyn og undervisning både i kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. Hun har erfaring fra Utviklingssenter for 
hjemmetjenester i Oslo kommune hvor hun var involvert i prosjektet "Riktig 
legemiddelbruk i hjemmetjenesten". Wendelbo har siden 2020 vært ansatt i 
Avdeling for kvalitet og utvikling i Sykehjemsetaten i Oslo. Her jobber hun blant 
annet med velferdsteknologi og e-helse, legemiddelhåndtering, 
legemiddelgjennomganger, rådgivning, samhandling, kompetanseheving og 
forbedringsarbeid. 

 
 
 

 
Almira Ticevic er utdannet Cand.Pharm fra Universitet i Oslo i 2005. Hun har 
jobbet som tilsynsfarmasøyt i Apotek1 med ansvar for gjennomføring av tilsyn og 
undervisning for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Etter 8 år som 
apoteker ble hun i 2017 ansatt som bydelsfarmasøyt i Oslo kommune. Ticevic har 
også kompetanse i helserett og saksbehandling og har tatt lederutdanning ved  
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