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fredag 16. april 2021
Påmeldingsinformasjon
Påmelding via Questback
Påmeldingsfrist: 15.04.21

Velkommen til årets kursdag!
Hilsen Arbeidsutvalget ved
Line Buan, Sanne Ekroll Valla, Sara Marie Volstad og Linda Johnson Mentzoni, og
Programkomité ved Marianne Saugestad
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Velkommen til årets kursdag!
Årsmøte blir i år arrangert elektronisk og er derfor ikke en del av dette arrangementet.
Kursdagen er digital og åpen for alle.
Ønsker du å bli medlem i faggruppen, melder du deg inn via Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF)
(http://www.sykehusfarmasi.org).
Kursdagen kvalifiserer for 3 FEVU-poeng. Ved å logge seg inn på «Min side» på http://www.farmaceutene.no/user/
og søke opp arrangementet i listen over FEVU-godkjente aktiviteter kan den enkelte deltager registrere sin
deltagelse og assosierte poeng i etterkant av kurset.

PROGRAM:
Fredag 16. april
Møteleder: Line Buan (leder FFRR)
Sted: Zoom
08.30 – 08.35
08.35 – 09.00

09.00 – 09.25

09.25 – 09.35
09.35 – 09.55

09.55 – 10.15

10.15 – 10.35

10.35 – 10.45
10.45 – 11.05

11.05 – 11.25

11.25 – 11.45

11.45 – 12.00

Velkommen til kursdagen
Nye apotek og nye lokaler i SAV
Hvordan planlegger vi for fremtidens sykehusapotek?
Christer Bakke Frantzen, Fagdirektør Fag- og utviklingsavdelingen Sjukehusapoteka Vest HF
Hvordan bidrar sykehusfarmasøyter til å nå Helse Vest sitt mål om lukket legemiddelsløyfe
MEONA logistikkløsning, farmasøytens rolle i utvikling og i drift
Ragna Herigstad Strømman, rådgiver Sjukehusapoteka Vest HF
Pause
Farmasøyter og antibiotikastyring
Litt om KAS og AB-arbeid nasjonalt og lokalt, hva bidrar en farmasøyt med i dette senteret,
suksesshistorie fra klinikken der farmasøyt har vært med?
Marion Neteland, Rådgiver KAS/Seksjon for pasientsikkerhet, Helse Bergen HF
Antibiotikavisitt på Barneklinikken
Om antibiotikavisitt og farmasøytens rolle
Maria Høyland Tønnesen, farmasøyt fra Avdeling for farmasøytiske tjenester, SiB
Bivirkningsarbeid i sykehus
Hvordan farmasøyt kan jobbe med bivirkningsarbeid i sykehuset, eksempler på hvordan
organisere bivirkningsarbeidet
Jenny Bergman, avd. for farmasøytiske tjenester, SiB
Pause
Pasientens legemiddelliste (PLL)
Nasjonalt utprøvingsprosjektet, hva er PLL, hvorfor PLL?
Mari Dale Slørstad, Prosjektleder Utprøving pasientens legemiddelliste, Norsk Helsenett
Pasientens legemiddelliste (PLL) lokalt prosjekt
Litt om lokalt prosjekt, hva skal skje konkret med PLL på sykehuset, demonstrasjon/hvordan?
Hva kan/bør eventuelt farmasøytens rolle være?
Katinka Nordheim Alme, lokal prosjektleder PLL Haraldsplass Diakonale Sykehus
KOBLE
Litt om Barnenettverket og farmasøyters rolle der, om KOBLE + demonstrasjon
Arna Teigen, prosjektdeltaker fra Barnenettverket
Avslutning

