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Velkommen til årsmøte og kursdag! 

 
Hilsen Arbeidsutvalget ved  

Elizabeth Aa, Kirsti Forså, Sandra Rut Eikeland og Hilde Øvrelid 
og programkomité ved Synnøve Bergheim, Katrine Bøvre og Bodil Jahren Hjemås 

TEMA: «Farmasøyten som Rådgiver» 
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Velkommen til årets kursdager! 
Temaet i årets kursdagsprogram er «Farmasøyten som rådgiver». Dette er et tema som er aktuelt for 
mange sykehusfarmasøyter, så vi håper på mange deltakere og gode diskusjoner. 

 
Årsmøtedelen (torsdag kl.10.00 – 11.30) er kun åpen for medlemmer av Faggruppen for farmasifaglig 
rådgivning og revisjon (FFRR). Innmelding i faggruppen skjer via Norske Sykehusfarmasøyters Forening 
(NSF) (http://www.sykehusfarmasi.org). Resten av torsdagen og hele kursdagen (fredag) er åpen for alle 
medlemmer i NSF.  
 

PROGRAM:  
Innleggene er i underkant merket med hvilke av EAHPs målsetninger for sykehusfarmasi som innlegget 
omhandler. De aktuelle målsetningene er beskrevet under programmet. 
 

Torsdag 1.februar– Årsmøte og kursdag 
Møteleder: Elizabeth Aa (leder av Arbeidsutvalget)  
Sted: Kapteinen (Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo)  
09.30 – 10.00  Registrering, kaffe/te og matbit 

10.00 – 11.30  Årsmøte (Pause ved behov)   
1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Valg av ordstyrer og referent 
3. Årsrapport 2017 
4. Regnskap 2017 
5. Aktivitetsplan 2018 
6. Budsjett 2018 
7. Valg v/valgkomiteen 
8. Årsmøte 2019: Nedsette arrangørkomite, forslag tema 
9. Innmeldte saker 

11.30 – 12.30 Lunsj 

12.30 – 13.30 Forbedringsarbeid i sykehus  
Kine Brækkan fra Sykehusapotek Nord, Finnmarksykehuset HF 
(1.1 - 5.1 - 5.2 - 5.4 - 5.6) 

13.30- 14.00 Kvalitet fra prosedyre til praksis - IMPALA, en ny metode for IMPlementering Av 
Legemiddelhåndteringsprosedyrer for Alle – en pilot i Barne- og ungdomsklinikken OUS  
Synnøve Bergheim fra Sykehusapotekene Oslo, Rikshospitalet 
(1.1 - 5.1 - 5.2 - 5.4 - 5.5 - 5.6) 

14.00 – 14.15 Pause  

14.15 – 15.15 Fornuft eller følelser? Antibiotikabruk i Helse Nord – en internrevisjon  
June Utnes Høgli fra Universitetssykehuset Nord-Norge 
(1.1) 

15.15 – 15.45 Alvorlige øyeinfeksjoner etter injeksjonsbehandling med Avastin  
Elizabeth Aa fra St.Olavs hospital HF  
(1.1 - 3.5 - 3.6 - 5.1 - 5.2 - 5.4 - 5.6) 

15.45 – 16.00 Pause 

16.00 – 16.30 Forbedringstiltak etter revisjon «Tilberedning på post»; Utarbeidelse av e-læringskurs i 
aseptisk arbeidsteknikk  

Liv Auberg Czynski fra Sykehuset Østfold og Astrid Johnsen fra Sykehusapotekene HF 
(1.1 - 3.5 - 3.6 - 5.1 - 5.2 - 5.4 - 5.6) 
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16.30– 17.15 Risikovurdering av legemiddeltilberedning – erfaringer så langt  

Elizabeth Aa fra St. Olavs hospital HF 
Kirsti Wang Forså fra Sykehusapotek Nord, Helgelandssykehuset    
(1.1 - 3.5 - 3.6 - 5.1 - 5.2 - 5.4 – 5.6) 

19.00 – Felles middag på Olivia Aker Brygge – betales av hver enkelt etter middagen. 

 
 

Fredag 2. februar – Kursdag   
Møteledere: Synnøve Bergheim, Katrine Bøvre og Bodil Jahren Hjemås  
Sted: Kapteinen (Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo) 
08.15 – 08.30 Registrering og kaffe 

08.30 – 08.35   Velkommen til kursdagen 
Synnøve Bergheim, Katrine Bøvre og Bodil Jahren Hjemås 

08.35 – 12.00  Seminar - Kommunikasjon med annet helsepersonell  
- Kunsten å kommunisere tydelig – hvordan nå frem med budskapet? 
- Kommunikasjon og rådgivning 
- Hva gjør vi når vi har gitt feil råd?  
Hilde Frøyland fra Diakonhjemmet  

(1.1 - 4.1 - 4.5) 

12.00 – 13.00   Lunsj 

13.00 – 13.45  Oppsummering fra formiddagens seminar  
Hilde Frøyland fra Diakonhjemmet  

13.45– 14.00  Pause 

13.30 – 14.45  «Kommunikasjonsutfordringer ved revisjon»  
Ewa Ness, Spesialist i psykiatri, revisjonsleder, Stab pasientsikkerhet kvalitet OUS 
(1.1 - 4.1 - 4.5) 

14.45 – 15.00  Evaluering og vel hjem 

 

Oversikt over aktuelle målsetninger: 
1.1: The overcoaching goal of the hospital pharmacy service is to optimise patient outcomes through working collaboratively within multidisciplinary teams in 
order to achieve the responsible use of medicines across all settings. 
3.5: Hazardous medicines should be prepared under appropriate conditions to minimise the risk of contaminating the product and exposing hospital personnel, 
patients and the environment to harm. 
3.6: When the reconstitution or mixing of medicines take place in a patientcare arena, a hospital pharmacist should approve written procedures that ensure staff 
involved in these procedures are appropriately trained. 
4.1: Hospital pharmacists should be involved in all patient care settings to prospectively influence collaborative, multidisciplinary therapeutic decision-making; 
they should play a full part in descision making including advising, implementing and monitoring medication changes in full partnership with patients, carers and 
other health care professionals.  
4.5: Hospital pharmacists should promote seamless care by contributing to transfer of information about medicines whenever patients move between and 
within healthcare settings. 
5.1: The “seven rights” (the right patient, right medicine, right dose, right route, right time, right information and right documentation) should be fulfilled in all 
medicines related activities in the hospital. 
5.2 Hospital pharmacists should ensure the development of appropriate quality assurance strategies for medicines use processes to detect errors and identify 
priorities for improvement. 
5.4 Hospital pharmacists should ensure the reporting of adverse drug reactions and medication errors to regional or national pharmacovigilance programmes or 
patient safety programmes.    
5.5 Hospital pharmacists should help to decrease the risk of medication errors by disseminating evidence based approaches to error reduction including 
computerised decision support. 
5.6 Hospital pharmacists should identify high-risk medicines and ensure appropriate procedures are implemented in procurement, prescribing, preparing, 
dispensing, administration and monitoring processes to minimise risk. 
 

For mer informasjon: http://statements.eahp.eu/ 
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Påmeldingsinformasjon   
         
Påmelding til Kursdagene (trykk på linken) 
 

Påmeldingsfrist: 12.01.18  
Påmeldingen er bindende.  
Det gis tilbakemelding når påmeldingen er registrert. 
 
 
 
  
 
 
 
 

Deltakeravgift og 
innbetaling 
 
Innbetaling til Faggruppen for 
farmasifaglig rådgiving og revisjon 
konto 1503 25 59759  
 
Deltakelse en av dagene: kr 2200 
Deltakelse begge dager: kr 3000  
 
Betalingsfrist: 12.01.18 
Vi ønsker at innbetalingen  
skjer etter 01.01.18 
(men ikke etter betalingsfrist). 
Deltakeravgiften inkluderer kaffe/te, 
frukt o.l. og lunsj.  
 
VIKTIG! 
Det aller enkleste er om hver enkelt 
selv kan betale og at det deretter 
blir satt på reiseregning for den 
enkelte. Det letter arbeidet 
betraktelig for oss i Arbeidsutvalget 
 

Kurssted: 
 

Christiania Qvartalet Møtesenter 
Grev Wedels plass 7 

0151 Oslo 
 
I gangavstand fra Oslo Sentralstasjon og all 
offentlig transport finner du Christiania 
Qvartalet Møtesenter. Senteret ligger i 
Kvadraturen, sentralt i historiske Oslo. 
 
Parkering: 
 
Det er rikelig med gateparkering i 
nærområde og i Bankplassen P-hus. P-
huset er under gateplan ved Norges Bank i 
Oslo sentrum. 
 

Overnatting:  
 
Ordnes av den enkelte deltaker selv. 

 

 


