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Velkommen ved leder Maren C. Strand 

 
Status fra de ulike fagmiljøene 

 
− UNN (Georg Sager) 

Status etter 4 år med ”laboratoriefabrikk”: gått mye bedre enn fryktet. KF likestilt med 
medisinsk biokjemi og immunologi og transfusjonsmedisin i avdelingsledelsen. Får 
godt gjennomslag. 
Legesituasjon bedre enn på lenge. 2 overleger (120%) og 2 LIS (200%). Alle er også 
tilknyttet UiT. Ønskemålet er 300% LIS-stillinger og 220% overlegestillinger. 
Totalt analysetall ca. 280000/år med minimal teknisk bemanning. 
Fått nye MS’er hvorav en ICP-MS (miljøgiftanalyser), ny Cobas immunologisk 
maskin. 
Nye lokaliteter mulig ferdigstilt i 2017. 
Strategi: Samlokalisering med RELIS etterstrebes. Nye legestillinger og flere teknisk 
personell. Økt forskningsinnsats. Ønsker i større grad å kunne tilby tjenester som 
dekker hele Nord-Norge. 

 
− FHI (Liliana Bachs/ Vigdis Vindenes/ Bjørn Magne Eggen) 

Ny divisjonsdirektør: Bjørn Magne Eggen (lege). Jørg Mørland har nå gått av. 
V. Vindenes ny avd.dir. for Rusmiddelforskning og metodeutvikling (FoU-avdeling). 
L. Bachs avd.dir. for Farmakologisk og toksikologisk fortolkning. 
2 nye spesialister siste år. 2 av LIS-stillingene er gjort til faste stillinger. 
Mangler tilknytning til universitetet – jobber med dette. 



Mye har handlet om ”Faste grenser” det siste året. Analytiske utfordringer, samt nye 
rutiner for fortolkning. 
Nye analyser – går mye på syntetiske cannabinoider, designerdrugs/ internettstoffer/ 
syntetiske katinoner. Spyttanalyser. 
Forskningssiden: 5 tar ph.d. for tiden. Stor aktivitet 
Ny forskningsavdeling med 11 ansatte forskere. Spesialanalyser, sjeldne analyser, 
alternative medier, metodeutvikling.  

 
− St. Olavs Hospital (Arne Reimers) 

Overgang fra LC-MS til LC-MSMS. Stor jobb – utfordrende. 
Ellers mye som før. Hovedarbeidsområder TDM, rusmiddelanalyser, rettstoksikologi, 
klinisk toksikologi, RELIS, utadrettet virksomhet (primærhelsetj./spesialisthelsetj.), 
næringsmiddeltoksikologi. 
Styrket analytisk FoU mens det totale antall ansatte har vært nedadgående. 
Instrumentpark: Anskaffet TOF, 2 x GC-FID anskaffes i starten av 2013. TOF 
planlegges benyttet bl.a. til analyser på nye syntetiske rusmidler. 
Prøveutvikling: Rusmiddelanalyser noe ned, legemiddelanalyser noe opp. Fortsatt urin 
og serum som er hovedtyngden. 
Stabilt høy forskningsproduksjon ved avdelingen. 
Utfordringer: LAR-politikk med overgang til skadereduksjon, RHF-politikk med 
regionalisering av analyser, nye syntetiske rusmidler, innsparingskrav vs. økende 
teknologiske behov, manglende overlegehjemler, klinisk farmakologi vs. farmasi, 
behov for nye TDM-strategier (antidiabetika? hjerte/kar-midler?) 
Trenger vi en arbeidsdeling mellom de ulike KF-avdelingen for sjeldne analyser? 

 
− HUS (Bettina Riedel) 

Personalsiden: Stabil. 2 overleger i full stilling, 3 LIS. Underbemannet. J. Schjøtt 
fortsatt leder av RELIS Vest, B. Riedel kst. seksjonsleder. T. Bjånes leder for 
legemiddelkomiteen. 
Analytisk: Effektiviseringsfokus. Personalutgifter bekjæres, antall teknisk personell 
går ned. Har satset på automatisering av prøveopparbeidelser, pipettering. Har overtatt 
mye av psykofarmaka/antiepileptikaanalyser i regionen selv. 
Rolleglidning: KF vs. klinisk farmasi. Hvordan kan vi supplere/samarbeide? 
Fortsatt kamp for å endre navn – KF ligger nå under laboratorium for medisinsk 
biokjemi. 
Mistet ståstedet innen legemiddeloverfølsomhet (F. Chalabianloo). 

 
− OUS (Hassan Khiabani, Mimi S. Opdal) 

Berit Muan leder avdeling for farmakologi (FAR), cand.pharm. FAR inndelt i 6 ulike 
seksjoner: Farmakologisk institutt, UiO (Finn Olav Levy), Klinisk forskningspost 
(KFP; Hassan Khiabani) LMK/Sikkerhet (Per Wiik Johansen), RELIS (Tone 
Westergren), Klinisk farmakologi (Odd Brørs) og Dopinglab, Aker (Peter 
Hemmersbach). 
Det er stor bredde i virksomheten og avdelingen har mange oppgaver. Det er totalt 9 
leger i avdelingen: 6 overleger og 4 LIS stillinger hvorav en p.t. ubesatt. Samarbeider 
med RELIS. Planlegger rotasjonsordning for LIS-leger. 
Seksjon for klinisk farmakologi: 3 lokalisasjoner. 200000 analyser/år. Analysene enda 
ikke overtatt av klinisk farmakologi fra medisinsk biokjemi, men dato er satt til 
1.1.2013. 
God forskningsaktivitet. 



 
− Vestre Viken (Elena Kvan) 

Alene som klinisk farmakolog i Drammen, har en overlegehjemmel innen med. 
biokjemi. 

 
− Senter for psykofarmakologi (Diakonhjemmet) – Sigrid Narum. 

Nylig flyttet inn i nytt bygg. 
Analysevirksomhet med fokus på psykofarmakologi. 
Psykofarmakologisk poliklinikk – jevn pågang. Dårlige muligheter for dekning av de 
faktiske kostnadene. 
4 OL + 1 LIS. 
Mye forskning med utg. pkt. i prøvedatabasen. 
Utfordringer: Ny direktør med økonomibakgrunn. Sammenslåingsspøkelse. Mulig 
sammenslåing med psykiatrien? 
Mange farmasøyter i avd. – godt samarbeid. 
Utfordres av klinisk farmasi via Sykehusapoteket. Ønsker heller selv å tilby slike 
tjenester. 

 
 

Prosjekter som har mottatt økonomisk støtte fra NFKF 2012  
 
A. Westin og T. Bjånes: Farmakologiportalen.no 
Utg. pkt. i en oversikt over farmakologisk analysetilbud i Norge initiert ved St. Olavs 
Hospital. 
Munnet ut i artikkel nylig publisert i Tidsskriftet (Westin et al. 2012). 
Ønske om å lage en oversikt som er mer dynamisk og søkbar. 
Tar utgangspunkt i genetikkportalen.no – norsk portal for medisinsk-genetiske analyser. 
Kr 35000 til oppstart bevilget fra NFKF i 2012. Disse er benyttet til utarbeidelse av 
kravspesifikasjon i samarbeid med firmaet Rene Linjer i Bergen, som har etablert 
Genetikkportalen. Det er også utarbeidet budsjett for etablering og drift. 
Planen er å søke midler fra Legeforeningen til etablering. 
Hvordan sikre drift og vedlikehold? Hvor skal driftsmidler hentes fra? Kan NFKF stå for 
driftsmidler? Anslagsvis 20-30000 i året. 
 
I tillegg mottok Jan Schjøtt kr 5000,- til utgifter i forb. med deltakelse på møte om klinisk 
farmakologis framtid i Europa på Sicilia, og Kontaktgruppe for pediatri v/ Margrete L. 
Burns mottok kr 10000 til deltakelse på kongress (Neonatal Pharmacology) i Washingcton 
D.C. 
 
 
Ny generalplan for klinisk farmakologi 2012-2017 
 
Revidert versjon utarbeidet av Maren C. Strand og Arne Reimers ble lagt frem. 
Uenighet rundt formuleringer om klinisk farmasi og klinisk farmakologis rolle vs. klinisk 
farmasi. Disse ble diskutert og en omforent versjon ble foreslått. 
Et par andre tillegg ble også foreslått. 
Revidert generalplan ble deretter vedtatt av årsmøtet ved akklamasjon. 
 
 



Styrets beretning ved leder Maren C. Strand 
 

Styret 2011-2012 har bestått av: Maren C. Strand (leder), Elena Kvan (kasserer), Arne 
Helland (sekretær), Arne Reimers (styremedlem), Margrete Larsen Burns (styremedlem) 
og Lena Aronsen (vara). 

 
• Antall medlemmer: 69 hovedmedlemmer og 17 assosierte medlemmer 

(hovedmedlemmer i andre foreninger), 86 til sammen (opp fra 83 i 2011).  
 

• Det har blitt avholdt tre telefonmøter i styret, samt ett fellesmøte med 
spesialitetskomiteen i Bergen i mars 2012. Ellers har styrets arbeid foregått ved e-
postkontakt. 
 

• Styret har satset på jobbing i prosjektgrupper samt høringsuttalelser. 
 

• Fellesmøtet NFKF/spesialitetskomiteen fokuserte på: 
o Situasjonen i de ulike miljøene 
o Planlegging av kurs/møter  
o Utdeling av prosjektmidler 
o Stillingshjemler 
o Årsmøte/25-årsjubileum i 2013 

 
• Oppgaver for NFKF i 2012: 

o Varslingsgrenser for farmakologiske analyser (T. Bjånes og E. Kvan) 
o Takster i klinisk farmakologi (M. Strand ledet gruppe) 
o Nettkurs i sakkyndig arbeid 
o Nye trender innen rusmisbruk – kurs i forbindelse med årsmøtet. Kurskomite 

har vært ledet av A. Westin. 
o EACPT (2 medlemmer: Mimi S. Opdal og Tormod Bjånes) 
o NFKFs historie skrives – bok skal utgis i forb. med årsmøtet/25-årsjubileum 

2013 (Georg Sager og Olav Spigset) 
o Besvarte høringer: 

 Nytt kodeverk om laboratorietjenester 
 Utkast til veileder om legemiddelgjennomgang 
 Nettverk for ped. legemiddelforskning i Norge 
 Tellende vaktfri tjeneste i legespesialisering 
 Revidert fastlegeordning 

o Brev 
 Synspunkter angående farmasøytstyrt resept – forespørsel om innspill 

fra Legeforening etter forslag fra partiet Høyre om å etablere/utrede 
dette.  

o Stipend til forsknings/utviklingsprosjekter delt ut i 2012: 
 Etablering av farmakologiportalen.no v/A. Westin og T. Bjånes 

• kr. 35.000,- 
 Jan Schjøtt: Deltakelse på møte om KFs framtid i Europa 

• kr. 5.000,- 
 Kontaktgruppe pediatri v/ Margrete L. Burns: Deltakelse på kongress 

(Neonatal Pharmacology) 
• kr. 10.000,- 

o Møte med Hege Gjessing (M. Strand og E. Kvan) 



o Ny kursportefølje godkjent – obligatorisk fra 01.01.2016 
o E. Kvan oppnevnt som ordinært medlem i blåreseptnemnda 
o DM arena: ”Medikamentenes rolle i helsetjenesten”, innlegg om legers forhold 

til legemiddelindustrien ved M.Strand 
o M. Strand deltok på møte i Dansk selskap for klinisk farmakologi 
o Møteserie i HDir angående endringer i spesialitetsstrukturen – A. Reimers, L. 

Aronsen og K. Espnes har deltatt. 
o R. Dyrkorn oppnevnt som medlem i Bivirkningsnemnda for to kommende år. 

 
• Viktige oppgaver for NFKF fremover: 

o Nye stillinger for ferdige spesialister 
o Etablere takster for KF tjenester 
o Bygge opp KF kompetanse under medisinstudiet og i klinikken 
o Stimulere til forskningsprosjekter initiert av KF 

 
 
Gjennomgang av NFKFs regnskap ved Elena Kvan, kasserer 
 
Revisjonsselskapet RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen har godkjent regnskapet.  
Medlemsinntekter i 2011: 243 561,-. Utgifter: 137 919,-. Ekstrabevilgning fra LF i 2011 
(ekstra kostnadskrevende drift) ga romslige økonomiske vilkår. Disse midlene vil komme 
godt med i forbindelse med arrangering av 25-årsjubileum i 2013, da det også skal utgis 
jubileumsbok. 
Positivt resultat i 2011 på ca. 112000,-. 
Formålskapital per 31.12.2011: 243 396,-. 
 
Regnskapet ble godkjent av årsmøtet. 
 
 
Orientering fra Spesialitetskomiteen ved leder Lena Aronsen 

 
• Komiteen har bestått av L. Aronsen, T. Hilberg, A. Westin (medlem, ylf – nå vara), S. 

Narum, K. Espnes, G. Sager (vara), M. Larsen Burns (vara ylf – nå medlem, ylf), T. 
Bjånes (vara – nå vara ylf). 

• Møter (fellesmøte NFKF + møter i spes.kom. + andre møter) 
• Spesialistgodkjenninger:  
• Institusjonsbesøk: FHI våren 2011. Senter for psykofarmakologi (Diakonhjemmet) i 

desember 2011. HUS mars 2012. Planlagt besøk UNN des. 2012. 
• Rapporter fra godkjente utdanningsinstitusjoner i SERUS 
• Søknader om spesialistgodkjenning (overført til HDir fra 01.10.11, men spes. kom. er 

sakkyndig ved behov. 
• Spesialitetskomiteen godkjente ca. 12 kurs tellende som valgfrie kurs i KF i 2011 
• Revidering av attestasjonsskjema i KF desember 2011 
• Svar på forespørsler og høringer 
• Kurs i Samfunnsfarmakologi arrangert i Oslo i november 2011. Kurs i farmakologiske 

mekanismer Tromsø oktober 2012.  
 

 
 
 



Problemområder påpekt i årsrapporten: 
• Dårlig synlighet i helseforetakene for klinisk farmakologi 

o Organisasjonsstruktur (ofte underlagt andre spesialiteter) 
o For få leger til å utføre ønskede opppgaver 
o Helseforetak oppfatter KF som et rent laboratoriefag 

• Mangel på overlegestillinger til ferdige spesialister 
o Utfordrende både med tanke på hjemler og finansiering 

 
Omlegging av kurs:  
• Ny kursportefølje godkjent – obligatorisk fra 01.01.2016 
• 200 timer, hvorav 150 t obligatorisk, fordelt på 6  kurs 
• Overgangsordning fram til 01.01.2016 
• Spes.kom. oppfordrer fagmiljøene til å komme med ønsker til hvilke kurs de kan tenke 

seg å ta ansvar for 
 
 
Valg av nytt styre ved leder for valgkomiteen Marte Handal 
 
Valgkomiteen bestod av Marte Handal, Arne Reimers og Jan Schjøtt. 

Elena Kvan, Arne Helland og Maren C. Strand var på valg i år. Arne Helland ønsket ikke å 
fortsette, mens de andre ønsket gjenvalg. Valgkomitéen innstilte Tormod Bjånes fra Bergen 
som nytt styremedlem. 

Det var ingen motkandidater, og alle ble valgt ved akklamasjon. 

Styret for 2012-13 består dermed av: Maren C. Strand (leder), Elena Kvan (kasserer), Tormod 
Bjånes, Arne Reimers, Margrete Larsen Burns og Lena Aronsen (vara). 
 
T. Bjånes bemerket at han ikke nødvendigvis har kapasitet til å ta på seg sekretærvervet. 
Årsmøtet overlater til styret, som konstituerer seg selv, å avklare hvem som tar på seg 
sekretærvervet. 
 
 
Oppnevnelse av ny valgkomite (M. Handal) 
 
Alle i den sittende valgkomiteen ønsker å frasi seg denne oppgaven. Hassan Khiabani fra 
OUS, Ingebjørg Gustavsen fra FHI og Arne Helland fra St. Olavs Hospital foreslås. Valgt ved 
akklamasjon. 
 
 
Orienteringssaker 
 

• Takster i klinisk farmakologi (Gruppe ledet av M. Strand) 
o Kontaktet HDir – de har svart at dette vil ikke bli prioritert 
o Kontaktet Medisinsk genetikk, de er i en lignende situasjon. Utkast til felles 

brev fra KF + Med. genetikk til Legeforeningen for å få dem på banen 
 

• Nettbasert sakkyndighetskurs 
o NFKF jobbet for unntak for spesialistene i Klinisk farmakologi som har 

tilsvarende kursutdanning som del av kurskrav til spesialiteten. 



 
• Varslingsgrenser for farmakologiske analyser v/ T. Bjånes 

o Harmonisering av varslingsgrenser for farmakologiske analyser i Norge – 
prosjekt initiert av Medisinsk biokjemi 

o Elena Kvan og Tormod Bjånes har stått for arbeidet 
o Begrenset til ”standard” TDM-analyser som dels gjøres på laboratorier uten 

KF-kompetanse, dels utenfor arbeidstid til klinisk farmakolog 
o Beregnet til bruk av ikke-medisinsk personale 
o Det er innhentet eksisterende grenser og kommentarer fra avdelinger i Norge 
o Forslag til grenser ble lagt frem for årsmøtet 
o Ikke endelig ferdigstilt 

 
• Jubileumsskrift/NFKFs historie v/ G. Sager 

o G. Sager og O. Spigset oppnevnt på årsmøtet i 2007 
o Arbeidet er godt i rute med tanke på ferdigstillelse før neste års 25-årsjubileum 
o Innhold: Forord, hilsen fra Legeforeningen (H. Gjessing), oppstart i Norge 

(Lunde, Haffner, Setekleiv), de første lederne (Lunde, Rustad, Bakke, 
Guldberg, Mørland), Nåværende ledere, siste ledere av NFKF/spes.kom., 
fortegnelser over styrene i NFKF/spes.kom. 

o Ønsker bilder som medlemmene eventuelt måtte sitte på! 
o Bok, format mellom A4 og A5, halvstive permer, godt papir, ca. 100-125 sider, 

ca. 150 eks, ferdig trykket senest juni 2013 
o Økonomi: Grafisk design ca. 50000, trykking ca. 50000, totalt ca. 100000. 
o Skal det være noen egenandel? Forslag fra salen om at boka bør være gratis 

men man kan heller avkreve en egenandel fra medlemmene som vil være med 
på 25-årsjubileet. Det foreslås også å søke Legeforeningen sentralt om 
ekstraordinær støtte til boken. 

 
 
Klinisk farmasi – diskusjon, innledning v/ Roar Dyrkorn 
 

• Styret utfordres til å fremme en sak vedr. klinisk farmasi overfor Legeforeningens 
landsstyre, slik at LF kan ha en offentlig mening om saken. 

• St. Olav: Vil gå inn i dette innstilt på samarbeid, men offensivt – hvor mange 
farmakologer er det tenkt skal inngå i prosjektet 

• HUS: Fagsjef uttrykt at klinisk farmasi i regi av Sykehusapoteket anses som en ekstern 
konsulenttjeneste, og at sykehuset vil prioritere å løse behovet for farmakologiske 
tjenester med egne ressuruser og avdelinger 

 
 
Eventuelt 

 
Ingen saker 
  
 
    
 
Arne Helland 19.11.2012 
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