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Tid: 12. mars 2020 kl. 08.30 - 17.00    Sted: Radisson BLU, Gardermoen 

 

Kl. 08.30 - 08.50 NSF for nye medlemmer v/ Håvard Kirkevold, leder NSF 
Kl. 08.50 - 09.00 Pause 
Kl. 09.00 - 09.05 Velkommen v/ Håvard Kirkevold, leder NSF 
Kl. 09.05 - 09.45 Kunstig intelligens og e-helse  

v/ Stein Olav Skrøvseth  
Nasjonalt senter for e-helseforskning, Tromsø 
Kunstig intelligens har potensiale til å endre mange deler av helsetjenesten.  
Vi vil her få en oversikt over hva kunstig intelligens og maskinlæring er, hvilke 
utfordringer det kan gi og hvilket potensiale teknologien har. 

Kl. 09.45 - 10.00 Pause 
Kl. 10.00 - 10.40 Hvordan kan maskinlæring brukes for beslutningsstøtte og for å 

identifisere hvilke pasienter som skal prioriteres?   
v/Robert Jenssen  
Machine Learning Group, UiT Norges Arktiske Universitet 
Her deles erfaringer med bruk av teknologi for å kartlegge og følge opp 
risikopasienter. 

Kl. 10.40 - 11.20 Helseplattformen og bruk av klinisk beslutningsstøtte  
v/Liv Johanne Wekre, Helseplattformen 
Helseplattformen levert av Epic skal innføres i Midt-Norge. Denne skal tas i 
bruk som en felles journalløsning i sykehusene og er tilbudt kommuner og 
fastlegekontor i regionen. Det blir presentert hvordan det jobbes med 
implementering av beslutningsstøtte, samt hvilken støtte systemet kan gi 
helsepersonell og pasienter i fremtiden. 

Kl. 11.20 - 12.30  Lunsj 
Kl. 12.30 - 13.00 Pasientens legemiddelliste  

v/ Espen Hetty Carlsen  
Områdeansvarlig digitalisering av legemiddelområdet, Direktorat for e-helse. 
Pasientens legemiddelliste er det viktigste e-helse tiltaket for å kunne 
samhandle rundt og dele pasientens legemiddelopplysninger i "sann tid" på 
tvers av virksomheter.  Hva er status i prosjektet? Og hvordan kan PLL bidra 
til redusert tidsbruk og bedre kvalitet i legemiddelbehandlingen? 

Kl. 13.00 – 13.30 Farmakogenetisk testing i persontilpasset medisin -  muligheter og 
begrensinger  
v/ Espen Molden  
Forskningsleder ved Senter for psykofarmakologi (SFP), Diakonhjemmet 
Sykehus 



Det er stort potensiale i å benytte farmakogenetisk testing som grunnlag for 
beslutningsstøtte. Her fokuseres det på potensialet og begrensningene av 
testene, samt farmasøytenes rolle i implementering og anvendelse av 
farmakogenetiske prøvesvar i klinikken. 

Kl. 13.30 – 14.00 GDPR: Muligheter og begrensninger i lovverk: Hvordan møte den nye 
teknologien?  
v/ Sverre Engelschiøn, Fagdirektør Helse- og Omsorgsdepartementet 

 Ny teknologi møter ofte utfordringer knyttet til GDPR lovverket. Det vil bli 
presentert muligheter og begrensinger i lovverket knyttet til denne 
problemstillingen.  

Kl. 14.00 – 14.20 Pause 
Kl. 14.20 – 14.50 EAHP Academy Seminar med tema forskning, kvalitative metoder 

v/Mona Alsaedy, Sjukehusapoteket i Bergen og Sandra Rut Eikeland, 
Sykehusapoteket Østfold, Kalnes  
Som et ledd i å styrke sykehusfarmasien i Europa arrangerer European 
Association of Hospital Pharmacists (EAHP) årlige kurs. Her deles erfaringer 
fra et seminar om kvalitative forskningsmetoder. 

Kl. 14.50 – 15.10 Elektronisk produksjonsstøttesystem  
v/ Roy Rangjord, Sjukehusapoteket i Bergen  

 Helse Vest og Sjukehusapoteka Vest har valgt JAC som leverandør av 
produksjonsstøttesystem. . Systemet forventes å forbedre kvalitet og 
effektivitet, men vil samtidig kreve endringer i arbeidsflyt og -prosesser.  

Kl. 15.10 – 15.25 Pause 
 Tjenesteinnovasjon:  
Kl. 15.25 – 15.55 Hjemmesykehus med IV antibiotika  

v/Ingebjørg Rødahl, Sykehusapoteket i Kristiansund 
 Sykehusapoteket i Kristiansund har i samarbeid med Helse Møre og Romsdal, 

SINTEF, Kristiansund Kommune og flere gjennomført et pilotprosjekt med 
bruk av PCA-pumper til hjemmebehandling med antibiotika.  

Kl. 15.55 – 16.25 Utblanding på post i Stavanger  
v/ Tonje Folkvang, Sjukehusapoteket i Stavanger 
Sykehusapoteket i Stavanger har kjørt et pilotprosjekt med bruk av personell 
fra apoteket til utblanding av infusjoner på to intensivavdelinger ved 
sykehuset. Det vil bli en presentasjon av erfaringene fra prosjektet.  

Kl. 16.25 – 16.55 Innovasjon i apotek  
v/Margrethe Sunde, tidligere Adm. Direktør, Boots Norge nå Excecutive 
advisor, Walgreens Boots Alliance 
Detaljhandelen er under sterkt press og i stor utvikling. Vi vil her få viktige 
innspill til innovasjon i privat apotek og publikumsavdelinger på 
Sykehusapotek.  

Kl. 16.55 – 17.00 Avslutning  
v/ Håvard Kirkevold, leder NSF 

 


