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2009 – Et begivenhetsrikt år 

2009 var et begivenhetsrikt år for Farmasøytisk institutt. 

Overskriften på fjorårets rapport var ”Fokus: forskning”  

I 2009 viser det seg at vi er ferd med å få uttelling for 

satsingen. Forskningsrådet lyste i 2009 ut fire 

institusjonsforankrede strategiske prosjekter (ISP-

FARM) som en oppfølging av fagevalueringen av 

farmasøytisk forskning. Instituttet vant konkurransen om 

tre av disse, og er en viktig deltager i den fjerde. Pakkene 

vil gi merkbart økte ressurser til forskningen i de 

kommende årene og vil bidra til at vi oppnår den 

overordnede målsetningen om å styrke vår stilling som et 

forskningsinstitutt av høy internasjonal standard.  

En viktig milepæl for instituttet og for norsk farmasi i 

2009, var oppstarten av det nye studieprogrammet i 

klinisk farmasi. Norge har ligget etter i utviklingen av 

klinisk farmasi, og farmasøyter som har ønsket 

spesialisering innen feltet har måttet reise til utlandet. 

Det er derfor svært gledelig at Helse- og 

omsorgsdepartementet i januar 2009 bevilget tilskudd til 

utdanningen. Vi hadde svært kort tid på å forberede 

oppstart av studiet, men takket være ekstraordinær 

innsats fra personalet, kunne vi den 22. september ønske 

det første kullet på 14 utvalgte elitestudenter velkommen 

til Masterstudiet i klinisk farmasi. Studentene rapporterer 

at de allerede har fått viktig spisskompetanse som hjelper  

dem i jobben, både på apoteket og i sykehusavdelingene.  

Dette er kompetanse som vil komme pasientene til gode i 

form av riktigere legemiddelbehandling og bedre helse. 

For instituttet betyr det nye masterprogrammet at vi får 

anledning til å bygge opp et fagmiljø i klinisk farmasi 

internt og ytterligere forbedre kontakten med eksterne 

miljøer. Slik vil vi kunne heve kvaliteten også på 

undervisningen i det 5-årige masterstudiet, og levere 

lenge etterspurt forskning innen farmasøytisk klinisk 

praksis i Norge. 

I juni var hele Europa samlet i Oslo for å diskutere 

farmasøytisk utdanning. Farmasøytisk institutt var 

vertskap for den årlige kongressen til European 

Association of Faculties of Pharmacy. Tema for 

konferansen var ”New Issues in Postgraduate/post-

registration Pharmacy Education”. Deltagere fra 

farmasøytiske læresteder, profesjonelle organisasjoner 

og beslutningstagere fra 23 land deltok aktivt i 

diskusjonen rundt de særlige utfordringer 

profesjonsutdanningene møter når de skal organisere 

tilbud ut over mastergradsnivå. Doktorgradsstudier er i 

mindre grad tilpasset profesjonens behov, og 

spesialistutdanningene har foreløpig ikke noen plass i 

Bologna systemet. Hvordan kan vi få til gode 

utdanninger som kan anerkjennes på europeisk nivå?  

Arrangementet  var meget vellykket, og EAFPs president 

utropte  i sin avslutningstale kongressen til å være den 

best organiserte EAFP-kongress noen sinne.  

 

Den farmasøytisk profesjonen i Norge har vært langt 

framme når det gjelder å tilby videre- og etterutdanning 

til sine yrkesutøvere. Tilbudet har vært et samarbeid 

mellom profesjonens aktører, og de siste årene har 

videre- og etterutdanningen (VETT) organisatorisk hatt 

tilhold ved Farmasøytisk institutt. VETT har vært 

organisert som et senter hvor arbeidsgivere, 

arbeidstakere og de farmasøytiske utdannings-

institusjonene sammen har hatt ansvaret for drift av 

avdelingen gjennom deltagelse i VETT-utvalget. Med 

unntak av en liten bevilgning fra Helsedirektoratet har 

VETT vært selvfinansiert og drevet utelukkende  på 

kursinntekter. Når kursdeltagelsen den siste tiden viste 

dramatisk nedgang, og en ekstern rapport avdekket 

manglende vilje i profesjonen til å satse videre på et 

felles videre- og etterutdanningstilbud, var konklusjonen 

uunngåelig. VETT-utvalget og senere instituttstyret 

besluttet å legge ned VETT med virkning fra 31.12.2009. 

Det er svært uheldig for farmasien i Norge at det per i 

dag ikke finnes et organisert videre- og 

etterutdanningstilbud av noe omfang for farmasøyter.  Et 

nytt tilbud må etableres for å hindre at faget forvitrer og 

sikre at den høye tilliten som publikum har til 

praktiserende farmasøyter ikke forringes. Dette er et 

felles ansvar for hele profesjonen. Jeg ønsker å rette en 

stor takk til de ansatte i VETT som helt til siste dag 

gjorde sitt ytterste for å levere et videre- og 

etterutdanningstilbud av meget høy kvalitet til norske 

farmasøyter. 

Instituttet sliter fremdels med unhensiktsmessige lokaler. 

Planarbeidet for nybygg i Gaustadbekkdalen gikk videre 

i 2009, men vi venter fremdeles på bevilgninger. I 

mellomtiden fortsetter instituttet å levere attraktive 

mastere i farmasi til arbeidsgivere som setter stor på 

dem, og vi leverer stadig bedre på indikatorene for 

kvalitet og kvantitet i forskning. Takk til alle for 

brennende innsats for faget i nok et år! Det er stadig like 

inspirerende å jobbe sammen med dere! 

Karen Marie Ulshagen 
Instituttdirektør 
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Instituttstyrets arbeid 

Instituttstyret avholdte syv møter i 2009.  Styret har et 

overordnet og  strategisk fokus, og hovedvekten av 

styrets arbeid lå på å utarbeide og fastsette strategi, 

årsplan og budsjett for instituttet. Blant annet avholdt 

styret et heldags strategiseminar i desember. I løpet av 

2009 ble det klart at den langsiktige økonomiske 

situasjonen for instiuttet, gitt fakultetets 

fordelingsmodell, kan bli svært vanskelig i årene som 

kommer. Styret startet arbeidet med å kartlegge 

situasjonen og vurdere tiltak som kan iverksettes for å 

forbedre forholdene. Oppfølging av situasjonen rundt 

Avdeling for farmasøytisk videre- og etterutdanning, og 

nedleggelsen av avdelingen, var en av enkeltsakene som 

var mest krevende for styret i 2009. 

 

 

 

Ellers var styret engasjert i tilsetting av nye fast 

vitenskapelig tilsatte innenfor legemiddelanalyse, 

naturstoffkjemi og mikrobiologi. Styret er delegert 

myndighet til å tilsette i midlertidige vitenskapelige 

stillinger. Styret behandlet en rekke slike tilsettingssaker 

i løpet av året. Styrets policydokument for tilsettinger er 

førende for instiutttets arbeid med utlysnings- og 

tilsettingssaker. 

 

Instituttstyret består av medlemmer valgt fra 

ansattgrupper og studenter og av eksterne medlemmer. 

Styret har lykkes med å få til en konstruktiv arbeidsmåte 

preget av åpenhet og god dialog, der instituttets samlede 

utvikling er i fokus. 

Nøkkeltall 

 

 2005 2006 2007 2008    2009 

Vitenskapelige artikler 63 60 63 64 74 

      

Idéer innsendt til 

Birkeland innovasjon 

 

5 7 7 7 10 

Doktorgrader 8 9 5 8 4 

      

Uteksaminerte 

kandidater (master) 

 

59 62 57 52 47 

Studiepoengproduksjon 17281 22386 17591 17715 17738 

 

Søknader førstevalg, til 

masterstudiet i farmasi  

98 107 105 139 136 

Søknader totalt, til 

masterstudiet i farmasi  

 

708 785 676 828 794 

 

Intern finansiering 

(eks. husleie), 1000 

NOK 

51461 54433 53305 

 

 61172 

 

     61697            

 

Ekstern finansiering, 

1000 NOK 

 

22406 18375 19389 14480 17983 
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Organisasjonskart Farmasøytisk institutt 

 

Instituttstyret per 31.12.2009 

Medlemmer Stilling Mandat Fungerertid 

Karen Marie Ulshagen Instituttdirektør Styreleder 11.12.2008 - 30.04.2012 

Solveig Kristensen Professor Valgt av fast vitenskapelige/nestleder 11.12.2008 - 31.12.2012 

Leon Reubsaet Professor Valgt av fast vitenskapelige 11.12.2008 - 31.12.2012 

Per Helge Tusvik Studiekonsulent Valgt av teknisk/administrative 11.12.2008 - 31.12.2012 

Ravinder Singh Stipendiat Valgt av midlertidig vitenskapelige 11.12.2008 - 31.12.2012 

Anette Ronæs Sollie Student Studentrepresentant- kull 2011 11.12.2008 - 31.12.2012 

Linn Løkken Jacobsen Student Studentrepresentant- kull 2012 11.12.2008 - 31.12.2012 

Inger Lise Eriksen Apoteker  Ekstern  08.10.2007 - 07.10.2011 

Kathrin Bjerknes Apoteker Ekstern 08.10.2007 - 07.10.2011 

Vararepresentanter    

Ragnhild Paulsen Professor Representant fra fast vitenskapelige, 1.vara 11.12.2008 - 31.12.2012 

Ole Andreas Økstad 1. amanuensis Representant fra fast vitenskapelige, 2.vara 11.12.2008 - 31.12.2012 

Tove Larsen Avd. ingeniør Representant fra teknisk/administrative, 1. vara 11.12.2008 - 31.12.2012 

Finn Tønnesen Overingeniør Representant fra teknisk/administrative, 2. vara 11.12.2008 - 31.12.2012 

Håvard Loftheim Stipendiat   Representant fra midlertidig vitenskapelige, 1. vara 11.12.2008 - 31.12.2012 

Helene Jonassen Stipendiat Representant fra midlertidig vitenskapelige, 2. vara 11.12.2008 - 31.12.2012 

Katrine Martinsen Student Studentrepresentant, vara 11.12.2008 - 31.12.2012 

Ragnhild Løberg VP, Quality and 

Reg. Affairs  

Ekstern  08.10.2007 - 07.10.2011 

Harald Stenmark Professor, SFF-

leder 

Ekstern 08.10.2007 - 07.10.2011 

Instituttstyret 

Instituttdirektør 

Karen Marie Ulshagen 

Avdeling for 

farmasi 

Avdelingsleder 

Jan Karlsen 

Avdeling for 

farmasøytisk 

biovitenskap 

Avdelingsleder  

Tor Gjøen 

 

 

Tor Gjøen 

Avdeling for 

farmasøytisk kjemi 

Avdelingsleder 

Knut Rasmussen 

Avdeling for 

videre- og etterutdanning 

Avdelingsleder 

Mette Sollihagen Hauge 

Administrasjonen 

Studie/ Økonomi/ IT 
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Antall ansatte per 31.12.2009 

Vitenskapelige stillinger 

Professor  23 

Professor II 9  

Professor emeritus 3 

Førsteamanuensis 7 

Førsteamanuensis emeritus 1 

 

Post.doc 9 

Universitetslektor 1 

Forsker 6 

Vitenskapelig assistent 0 

Stipendiat 38 

Teknisk-/administrative stillinger 

Overingeniør 6 

Senioringeniør 1 

Avdelingsingeniør 12 

Instituttdirektør 1 

Avdelingsleder 4 

Seniorkonsulent 4 

Førstekonsulent 3 

Konsulent 1 

 

Hovedbibliotekar 1 

 

Totalt 128 

Det er ansatt 23 professorer,  3 av disse fungerer som  

avdelingsledere. 

Økonomiske midler 2009 

Bevilgninger fra UiO (1000 NOK) 

Lønn 53 758 

Drift 6 697 

Vitenskapelig utstyr 1 242 

Intern husleie 13 385 

Totalt 75 082 

Ekstern finansiering (1000 NOK) 

Norges forskningsråd 8 299 

Andre dep. 2 278 

Offentlig øvrig 0 

Utlandet 398 

Privat (inkl. 1 099’ oppdrag) 7 009 

Ekstern sum 17 983 

 

Totalt 93 066 

 

 

 

Ledelsen ved Farmasøytisk institutt: (fra 
ø.v.) Instituttdirektør Karen Marie Ulshagen, 

avd. leder Knut Rasmussen, avd. leder Tor 

Gjøen,  avd. leder Jan Karlsen, avd. leder 

Mette Sollihagen Hauge og (n.v.) 

programrådsleder Sverre Arne Sande 
Farmasibygningens foaje (1. etasje) 
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Forskning ved Farmasøytisk institutt 

 

For 2009 har instituttet  valgt å  trekke fram to 

forskningsprosjekter og gi dem  en noe bredere 

framstilling enn vanlig. På de følgende sider vil dere 

finne en artikkel fra Farmakokinetikk-gruppen om deres 

forskning, som er fokusert mot "Individualisert seleksjon 

av legemiddel-behandling og doseoptimalisering" og en 

artikkel fra Bioanalytics@Uio som beskriver utvikling 

av ny metode for påvisning av hormonet hCG i cancer-

diagnostikk og dopingkontroll. 

 

Oppdatert informasjon og fakta om instituttets forskning 

finnes på vår hjemmeside: 

http://www.farmasi.uio.no/ . Her er blant annet lenker til 

FRIDA med oversikt over publikasjoner og til de enkelte 

forsknigsgruppenes hjemmesider. 

 

Forskningen ved instituttet er blitt organisert i mer 

formaliserte forskningsgrupper. Gruppene går dels på 

tvers av avdelingene og noen av gruppene er tverrfaglige 

og har deltagere fra flere institutter fra Det matematisk- 

naturvitenskapelige fakultetet.  Seks av gruppene er blant 

fakultetets utvalgte forskningssatsinger. Nedenfor følger 

en oversikt over gruppene og de ansatte i førstestillinger 

som er deltagere i eller assosiert med gruppene. 

Gruppene utvikles på en dynamisk måte og vi forventer 

en ytterligere konsolidering og samling om felles 

forskningsplattformer i årene som kommer. Per 

31.12.2009 hadde instituttet følgende forskningsgrupper: 

 

 

 SiteSpecific Drug Deliverey (SiteDel)* 

o Marianne Hiorth 

o Sverre Arne Sande 

o Gro Smistad 

o Deltagere fra Kjemisk Institutt 

 PhamraLuxLab 

o Hanne Hjorth Tønnesen 

o Solveig Kristensen 

o Jan Karlsen 

 Samfunnsfarmasi 

o Else-Lydia Toverud 

o Hedvig Nordeng 

o Tonje Krogstad 

o Asbjørg Christoffersen 

 Laboratory for Microbial Dynamics 

(LanMDa)* 

o Anne-Brit Kolstø 

o Ole Andreas Økstad 

o Tor Gjøen 

 Virus 

o Tor Gjøen 

 

 

 

 

 

 

 

 Pharmakokintics Research Group  (PK) 

o Anders Åsberg 

o Hege Christensen 

o Espen Molden 

o Stein Bergan 

o Leon Reubsaet 

 Muscle Research Group (MURES)* 

o Hege Thoresen 

o Arild Rustan 

o Trond Vidar Hansen 

 Toksikologi* 

o Ragnhild Paulsen 

o Trond Vidar Hansen 

o Deltagere fra Biologisk institutt, 

Institutt for molekylær 

biovitenskap og Kjemisk institutt 

 Proteolytic enzymes as drug targets 

 (Pro-Targ) 

o Rigmor Solberg 

o Harald Thidemann Johansen 

 BIOanalytics@UiO* 

o Leon Reubsaet 

o Stig Pedersen-Bjergaard 

o Knut Rasmussen 

o Ragnar Bye 

o Deltagere fra Kjemisk institutt 

 GLYCONOR* 

o Berit Smestad Paulsen 

o Hilde Barsett 

o Anne Berit Samulesen 

o Deltagere fra Institutt for 

molekylær biovitenskap og 

Kjemisk institutt 

 Farmakognosi 

o Berit Smestad Paulsen 

o Karl Egil Malterud 

o Hilde Barsett 

o Anne Berit Samuelsen 

 Legemiddelkjemi 

o Jo Klaveness 

o Pål Rongved 

o Trond Vidar Hansen 

 

 

*Forskningssatsing ved Det matematisk- 

naturvitenskapelige fakultet. 

 

Navn på gruppeledere står i kursiv

http://www.farmasi.uio.no/
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Forskningsgruppe for 

Farmakokinetikk (PK-gruppen) 

 

Deltagere: 

Professor Anders Åsberg 

Professor Hege Christensen 

Professor Espen Molden 

Professor II Stein Bergan 

Professor II Eva Skovlund 

8 doktorgradsstipendiater (FAI, MatNat og Med 

fakultetet, UiO) 

5 master (MSc(Pharm)) student (FAI) 

Avdelingsingeniør Siri Johannesen 

Avdelingsingeniør Beata Mohebi 

 

Hva gjør PK-gruppen? 

PK-gruppen forsker på basale farmakokinetiske 

mekanismer og kliniske problemstillinger innen 

farmakokinetikk med hovedformålet: 

”Individualisert legemiddelterapi – seleksjon av 

behandling og doseoptimalisering basert på 

individuelle pasientkarakteristika og in vitro-in vivo 

ekstrapoleringer”.  

 

I forbindelse med NFRs evaluering av farmasøytisk 

forskning i Norge ble det i 2009 utdelt 4 pakker á 6 

millioner for å styrke farmasøytisk forskning. PK-

gruppen fikk tildelt en av disse pakkene og har nå 

ansatt en postdoc (start 1/7-2010) i tillegg til at 2 

stipendiater er delfinansiert via disse midlene. 

Internt på Farmasøytisk institutt har PK-gruppen et 

nært samarbeid med bioanalytics@uio og gruppen 

er også sentralt involvert i fakultetets nyetablering i 

toksikologi. 

 

Forskningsstrategien til PK-gruppen tar 

utgangspunkt i et nært samarbeid med ulike 

kliniske miljøer og identifisering av 

farmakokientiske problemstillinger hos ulike 

pasientpopulasjoner. Disse problemstillingene blir 

så undersøkt in vivo, og i tilegg blir mekanismer 

undersøkt mer i detalj in vitro. Mye av forskningen 

er utført på problemstillinger knyttet til 

organtransplanterte pasienter og PK-gruppen har 

også vært en av de drivende kreftene bark 

opprettelse av Center for Immunopharmacology in 

Transplantation (IMUP; www.imup.uio.no). Andre 

sentrale pasientgrupper i forskningen er sykelig 

overvektige (Senter for Sykelig Overvekt, 

Tønsberg), psykiatriske pasienter 

(Psykfarmakologisk avdeling, Diakonhjemmets 

sykehus) og pasienter med dyslipidemi 

(Lipidklinikken, OUS). 

 

PK-gruppen har i flere år hatt fokus på CYP-

metabolisme og interaksjoner via disse 

enzymsystemene. I det siste er det gjort mye med å 

sette opp nye modeller for også å undersøke ulike 

transportørers innvirkning på farmakokinetikken. 

Dette har gitt oss et fint tilskudd i metodeparken, 

men fremfor alt gir denne metoden oss mulighet til 

å bedre forklare mekanismene bak noen atypiske 

farmakokinetiske interaksjoner, som for eksempel 

interaksjonen mellom ciklosporin og statiner. 

Innenfor transportørfeltet har vi fått tilslag på 

midler fra NordForsk i samarbeid med Cellartis AB 

og AstraZeneca AS i Göteborg, Sverige. I dette 

prosjektet har vi en felles stipendiat som ser på 

muligheter for å bruke humane stamceller som 

modell for transport i leverceller. Dette er et 

forskningsområde hvor det er nødvendig med bedre 

modeller for å optimalisere in vitro undersøkelsene. 

 

Kort om noen av prosjektene 

In vitro CYP-metabolisme: 

Vi har gjennom lengre tid hatt tilgang til 

mikrosommodeller for selektiv undersøkelse av 

metabolisme via ulike CYP-enzymer. Primært 

undersøker vi mekanismene for CYP3A4 og 

CYP3A5 metabolisme og bruker til dette 

midazolam som probe. Midazolam analyseres med 

en HPLC-MS metode. 

 

In vitro SLC-transport:  
I løpet av det siste året er det satt opp en 

cellemodell for OATP1B1 transport i HEK293-

celler. Til nå har vi undersøkt atorvastatins 

transport via denne leverspesifikke transportøren. 

Atorvastatin analyseres med en HPLC-MS/MS 

metode. 

 

Påvirkning av bariatrisk kirurgi på legemidlers 

biotilgjengelighet: 

Pasienter som gjennomgår bariatrisk kirurgi 

(overvektskirurgi) får store deler av tynntarmen 

forbikoblet for å ta opp mindre næring. Denne 

prosedyren vil også påvirke legemidler 

biotilgjengelighet og vi har undersøkt hvordan ulike 

typer av bariatrisk kirurgi påvirker atorvastatins 

biotilgjengelighet. Vi har også samlet inn 

vevsprøver fra ulike deler av magetarmkanalen for 

å kunne undersøke de basale mekanismene som 

begrenser legemidlers biotilgjengelighet. 

 

Bruk av populasjonsmodellering for å styre 

pasienters dosering: 

Farmakokinetisk populasjonsmodellering er et 

effektivt verktøy for å beskrive farmakokinetikken 

til en populasjon. Vi har benyttet oss av NONMEM 

for å lage en modell for ciklosporins 

farmakokinetikk hos nyretransplanterte pasienter. 

Denne modellen er så brukt sammen med en 

Bayesiansk adaptiv controllfunksjon for å predikere 

blodkonsentrasjoner av ciklosporin prospektivt. 

Denne modellen er testet mot standard kliniske 

metoder for å dosere ciklosporin til 

nyretransplanterte pasienter. 

 

http://www.imup.uio.no/
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Behandling av cytomegalovirusinfeksjoner hos 

organtransplanterte pasienter 

PK-gruppen har styrt en internasjonal 

multisenterstudie som har fått stor betydning for 

hvordan CMV sykdom hos organtransplanterte 

behandles rundt om i verden. Blant annet er de 

internasjonale guidelines for behandling av CMV 

sykdom forandret på bakgrunn av denne studien. I 

tillegg til de direkte kliniske implikasjonene av 

disse resultatene har studiematerialet kunne brukes 

til å undersøke mange ulike basale mekanismer for 

hvordan CMV virus replikerer i disse pasientene og 

hva som påvirker eradikeringen av viruset. 

 

Resultater i 2009 

 

Publikasjoner 

1. Christensen H, Mathiesen L, Postwoll LW, 

Winther B, Molden E. Different enzyme 

kinetics of midazolam in recombinant CYP3A4 

microsomes from human and insect sources. 

Drug Metab Pharmacokinet 24 (3): 261-268 

(2009) 

2. Bakken GV, Rudberg I, Christensen H, 

Molden E, Refsum H and Hermann M.  

Metabolism of quetiapine by CYP3A4 and 

CYP3A5 in presence or absence of 

cytochrome b5. Drug Metabolism and 

Disposition 2009; 37 (2): 254-258.  

3. Waade RB, Christensen H, Rudberg I, Refsum 

H and Hermann M. Influence of comedication 

on serum concentrations of aripiprazole and 

dehydroaripiprazole. Ther Drug Monit 2009; 

31 (2): 233-238. 
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Fig. 1. Plasmakonsentrasjon versus tid kurver for atorvastatin før 

og etter overvektskirurgi. 

 

 

 
 

Fig. 2. Isolerte T-lymphocytter fra transplanterte pasienter. 
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Fig. 3. Eradikering av cytomegalovirus i organtransplanterte 
pasienter behandlet med oral eller intravenøs antiviralt 

legemiddel (VICTOR-studien). 

 

 

 
 


                                                           
 



 

 11 

Bioanalytics 

 

 

Utvikling av ny metode for påvisning av 

hormonet hCG i cancer-diagnostikk og 

dopingkontroll 
Et samarbeidsprosjekt mellom BIOanalytics@UiO, 

Radiumhospitalet og Dopinglaboratoriet på Aker 

 

Av Hanne Lund – Stipendiat ved Avdeling for 

Farmasøytisk kjemi, BIOanalytics@UiO 

 

Humant chorionisk gonadotropin (hCG) er et 

hormon som naturlig produseres i store mengder av 

morkaken under graviditet. Produksjonen starter 

allerede ved implantering av det befruktede egget, 

og varer gjennom hele svangerskapet. Det er 

dermed dette hormonet som benyttes for påvisning 

av graviditet. hCG er det vi kaller en biomarkør, det 

vil si at påvisning av dette hormonet i 

menneskekroppen er en indikasjon på at spesifikke 

biologiske prosesser, som for eksempel graviditet, 

foregår. I tillegg til å fungere som biomarkør for 

påvisning av graviditet er hCG også en 

tumormarkør. I menn og ikke-gravide kvinner er 

påvisningen av hCG en indikasjon på sykdom. 

Dette kan blant annet være cancer i testikler eller 

eggstokker. Når det gjelder cancerdiagnostikk er 

hCG en svært pålitelig tumormarkør; kjemoterapi 

eller kirurgiske inngrep kan igangsettes på grunnlag 

av hCG deteksjon i serum eller urin. Siden 

konsekvensene av hCG-påvisning er svært alvorlige 

er det av ytterste nødvendighet at metodene som 

benyttes for påvisning gir et korrekt bilde på hCG-

nivået i pasientprøvene. 

 

I tillegg til deteksjon av naturlig forekommende 

hCG (graviditet) og hCG relatert til sykdom (for 

eksempel cancer), er deteksjon av ulovlig 

administrert hCG interessant i dopinganalyse. Bruk 

av anabole steroider for å få kunstig økt 

muskelmasse forekommer i flere iddrettsmiljøer, og 

er ulovlig. En bivirkning av tilførselen av steroider 

til kroppen er kroppens egen nedregulering av 

testosteronproduksjonen, noe som fører til lysere 

stemme og mindre testikler hos menn. Tilførsel av 

hCG vil motvirke denne effekten, og hCG er derfor 

på dopinglisten over ulovlige preparater som det 

testes for under konkurranser. Pregnyl og Ovidrel er 

eksempler på farmasøytiske preparater som 

                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

inneholder hCG, og som da injiseres under og etter 

en steroidsyklus. Den naturlige forekomsten av 

hCG som følge av graviditet kombinert med 

manglende dokumentert gunstig effekt av hCG-

injeksjon hos kvinner, gjør bruken av hCG ulovlig 

for mannlige iddrettsutøvere, men ikke for 

kvinnelige. 

 

Det er i dag de klassiske immunobaserte testene 

(ELISA, RIA, osv.) som benyttes for deteksjon av 

hCG. Disse er følsomme og krever relativt lite 

laboratorieutstyr. Det er likevel slik at ”sandwich”-

prinsippet, som baserer seg på kombinasjonen av to 

ulike antistoffer (ett ”capture” antistoff og ett 

”tracer” antistoff) medfører faren for falsk positive 

eller falsk negative resultater. Dette gjelder spesielt 

for hCG siden dette er en gruppe molekyler 

(proteiner) som utviser stor isoform-variasjon. hCG 

er et glykoprotein som består av to subenheter, alfa 

og beta, som er ikke-kovalent bundet. Beta-

subenheten er den som er spesifikk for hCG, mens 

alfa er den samme som den man finner i både 

luteiniserende hormon, tyroid-stimulerende hormon 

og folikkel-stimulerende hormon. Når hCG 

produseres av celler kan det enten forekomme som 

den ”vanlige” varianten (assosiert alfa og beta 

subenhet), som fri beta subenhet, eller som en 

hyperglykosylert variant. Denne siste har da 

sukkergrupper som er festet til proteinkjeden som 

er mye større enn hos den ”vanlige” varianten. I 

tillegg degraderes hCG til mindre molekyler etter 

frigivelse til blodbanen, og særlig etter å ha passert 

nyrene før utskillelse i urin. Alt i alt fører dette til 

en stor variasjon i hCG-isoformer som alle bidrar til 

hva som må betraktes som ”totalt hCG nivå” i enten 

serum eller urin. Det er her utfordringen ligger for 

de klassiske immunobaserte testene: disse er helt 

avhengige av å ha to ulike antistoff som begge er i 

stand til å gjenkjenne alle hCG isoformene. Dette 

for å sikre korrekt total hCG deteksjon i 

pasientprøver. Dette har vist seg svært vanskelig, 

og er grunnen til at vi utforsker muligheten for å 

kombinere immunoekstraksjon (som prøveoppar-

beidelse) med LC-MS (væskekromatografisk 

separasjon og massespektrometrisk deteksjon) som 

et alternativ til de konvensjonelle immunobaserte 

metodene. 

 

Prinsippet går ut på å klippe mål-proteinet hCG opp 

til mindre peptider ved hjelp av trypsin (enzym som 

klipper proteiner på karboksylsiden av aminosyrene 

lysin og arginin). Det vil da dannes en mengde 

peptider som har en bestemt masse og en bestemt 

aminosyresekvens. Disse peptidene separeres så 

ved hjelp av væskekromatografi (LC) før de 

detekteres ved hjelp av massespektrometri (MS). 

Blant disse peptidene finnes enkelte peptider som 

har aminosyresekvenser som er unike for 

foreldreproteinet; dette vil si at denne sekvensen 

ikke er å finne i noe annet protein i 
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menneskekroppen. Disse peptidene kaller vi 

signaturpeptider. Deteksjonen av spesifikke 

signaturpeptider er ekvivalent med deteksjonen av 

foreldreproteinet. Slike signaturpeptider har blitt 

definert og etablert for alle hCG isoformene. Ved å 

programmere massespektrometeret til selektivt å 

lete etter peptider med massen tilhørende disse 

signaturpeptidene, vil det genereres et kromatogram 

(Figur 1) hvor hver topp er representativ for 

deteksjon av ett spesifikt signaturpeptid, forutsatt at 

foreldreproteinet er tilstede i prøven. 

 

 
Figur 1: LC-MS analyse av signaturpeptidene som 

produseres etter tryptisk klipp av en vandig løsning 

av ulike hCG isoformer. De ulike signaturpeptidene 

har ulike m/z verdier som er programmert i MS 

detektoren. 

 

For å rense opp serum eller urinprøver før en slik 

klipp utføres, så må pasientprøvene gjennom en 

prøveopparbeidelse. Det benyttes da et spesielt 

antistoff, E27, som er i stand til å isolere alle 

isoformer av hCG. Figur 2 viser skjematisk oversikt 

over prøveopparbeidelsen. Antistoffet er festet til 

veggen i en brønn, hvor det da vil gjenkjenne og 

isolere hCG isoformene som måtte være tilstede i 

prøven. Serum eller urin vaskes vekk, og de isolerte 

hCG isoformene utsettes så for tryptisk klipp. De 

genererte peptidene oppkonsentreres ved hjelp av 

fast fase ekstraksjon, før de injiseres på LC og 

detekteres av MS. Figur 3 viser resultatet av 

applikasjon av den utviklede metoden på to reelle 

pasientprøver: en serumprøve fra en cancerpasient 

samt en urinprøve fra en gravid kvinne. Her ser vi 

at to ulike isoformer av hCG er tilstede i hver av 

prøvene. 

 

 

 
Figur 2: Immunoekstraksjon av hCG isoformene 

ved hjelp av antistoffer før LC-MS analyse.  
Den presenterte forskningen foregår i et av 

fokusområdene (Nye diagnostiske verktøy) til 

BIOanalytics@UiO, som er et satsningsområde ved 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 
 

For å få til utvikling av denne metoden har 

samarbeidet med Elisabeth Paus og Kjell Nustad 

ved Radiumhospitalet vært helt avgjørende. De 

jobber med immunobaserte metoder og har skaffet 

det svært spesifikke antistoffet E27 som muliggjør 

prøveopparbeidelsesdelen av denne metoden. Her 

har vi et pågående samarbeid hvor immuno-LC-MS 

metoden som utvikles på Farmasøytisk Institutt 

forhåpentligvis kan bidra til å forbedre hCG 

deteksjon i klinikken. 

 

I tillegg samarbeider vi med Peter Hemmersbach 

ved Dopinglaboratoriet på Aker med å skreddersy 

denne metoden for bruk i dopinganalyse. Kravene 

som stilles til deteksjon av hCG i doping er noe 

mindre kompliserte enn hva som kreves i klinisk 

onkologi. Når det gjelder dopingkontroll så er det 

likevel ønskelig med MS-deteksjon som den 

ultimate bekreftelsen på en positiv prøve, da både 

antidoping-organisasjonene og utøverne forventer 

optimale deteksjonsmetoder for å forhindre falsk 

positive og falsk negative resultater.  

 

 

 
Figur 3: Øverst: hCG analyse av urin tilhørende 

gravid kvinne. Nederst: hCG analyse av serum 

tilhørende en pasient med test
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Ph.d. 

Hany Fakhry Anwar (Ph.d.) 
Application of an ortho-Formylation Reaction in One-

pot Procedures and Natural Product Syntheses 

 

 

Astrid Gjelstad (Ph.d.) 
Development of electromembrane extraction - a new 

principle for rapid isolation and enrichment of ionic 

drugs 

 

 
 

Dr. philos. 

Anette Weyergang (Dr. philos.) 
Photochemical internalization of epidermal growth factor 

receptor-targeted drugs 

 

Fredrik Bernhard Stabell (Dr. philos) 
Group II introns in the Bacillus cereus group with 

unusual splicing properties



 

 14 

Forskningsresultater, informasjon og dokumentasjon av 

vitenskapelige aktiviteter for 2004 – 2009 

 2004 2005 2006 2007 2008 

 

2009 

Tidsskriftsartikkel       

Vitenskapelig artikkel 53 63 60 61 64 70 

Oversiktsartikkel/review 5 7 1 4 6 4 

Populærvitenskapelig artikkel 3 6 3 4 3 4 

Sammendrag/abstract 2 6 3 3 5 8 

Short communication 1 0 0 0 0 0 

Anmeldelse 0 0 0 1 1 0 

Leserinnlegg 5 1 6 7 4 3 

Kronikk      1 

Leder      3 

Intervju      2 

       

 

Konferansebidrag og faglig presentasjon 

      

Vitenskapelig foredrag 38 46 54 59 88 55 

Populærvitenskapelig foredrag 7 14 14 7 4 6 

Poster 24 40 32 61 47 49 

       

 

Bok 

      

Fagbok 1 0 0 1 0 0 

Lærebok 1 0 0 2 1 0 

       

Rapport / avhandling       

Rapport 2 2 3 0 6  

Dr. gradsavhandling 2 8 9 5 8 3 

Mastergradsoppgave   0 2 6 5 

Kompendium      1 

       

Del av bok/rapport       

Kapittel/Artikkel 8 1 2 3 3 1 

 

 

      

Mediebidrag       

Intervju 2 10 11 5 7 5 
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Programrådet 

Programrådet er det overordnede organ ved 

Farmasøytisk institutt i program- og studiesaker. 

Programrådet er oppnevnt av Det Matematisk 

Naturvitenskapelige Fakultet og består av 3 fast 

vitenskapelige tilsatte (1 fra hver avdeling), 1 fast 

teknisk ansatt, 1 representant for stipendiatene og 2 

studentrepresentanter. I 2009 hadde Programrådet 9 

møter og behandlet totalt 113 saker, hvorav 43 var 

studentsaker som er unntatt offentligheten. 

De viktigste sakene for Programrådet i 2009 var:  

 Programplanen for den erfaringsbaserte 

mastergraden i klinisk farmasi.. 

 Organisere undervisningen for å få mer tid og 

ressurser til forskning.  

 Plagiatverktøyet Ephorus tatt ibruk f.o.m. 

 høsten 2009 

 Programrådets mandat og eksamensforskriften 

ble gjennomgått og oppdatert 

 Gjennomgang av opplegget for praksisperioden 

 Etablere ordning med valg av masteroppgave to 

ganger pr år. 

 Tiltak for å forbedre studenters språkferdigheter 

 

Det 5-årige masterstudiet i farmasi 

Høsten 2003 innførte instituttet en ny studieplan. Det  

femårige masterprogrammet i farmasi består av et 

grunnstudium  (1. avdeling) på 3,5 år (210 studiepoeng), 

samt et  videregående studium (2. avdeling) på 1,5 år (90  

 studiepoeng). De 17 emnene i 1. avdeling er i noen grad  

 fagspesifikke, men i det vesentligste integreres alle  

 fagområdene innenfor farmasien (galenisk farmasi,  

 farmakologi, farmakognosi, samfunnsfarmasi), samt  

 mikrobiologi, legemiddelkjemi og analytisk kjemi. 

 1. avdeling inneholder også en praksisperiode på 6 

måneder i  apotek eller sykehusapotek. 2. avdeling 

utgjøres av en veiledet forskningsoppgave med 

spesialemner. Oppgaven kan være et eksperimentelt 

arbeid  eller en teoretisk behandling av en vitenskapelig  

 problemstilling. Hovedoppgaven kan velges innen 

fagområdene farmakologi, farmakognosi, legemiddel-

kjemi,  legemiddelanalyse, galenisk farmasi, 

mikrobiologi og samfunnsfarmasi. Undervisnings-

formene er forelesninger, problembasert læring  

 (PBL), kollokvier, og laboratoriearbeid. 

 

 

Studier i utlandet i 2. avdeling 

På masterstudeit i farmasi er det mulig å gjennomføre 

forskningsoppgaven i utlandet. I 2009 var det flere 

studenter som helt eller delvis gjennomførte 2. avdeling i 

utlandet. 

Følgende emner er blitt evaluert i 

2009 

FRM1020, FRM1050, FRM1050R, FRM2020, 

FRM2020R, FRM3010, FRM3030, FRM4020, 

FRM4040, FRM5110, FRM5540, FRM5630, FRM5720, 

FRM5740 og FRM5810. 

Evalueringene er gjennomført ved bruk av spørreskjema 

blant studentene på de aktuelle emnene. 

Ph.d. studiet 

Ph.d.-studiet bygger på det faglige nivået som cand. 

pharm./master graden fører til. Studiet er rettet mot dem 

som ønsker å kvalifisere seg som forsker eller til andre 

yrker som stiller spesielt høye faglige krav, og forutsetter 

førstehånds kjennskap til fagets metoder. 

Ph.d. studiet er normert til tre år, men blir ofte forlenget 

til 4 år med 25 % undervisningsplikt. 

Ph.d. utvalget 

Ph.d. utvalget består av 1 representant fra hver avdeling 

og 1 stipendiat. Ph.d.-utvalget er instituttets kontaktpunkt 

mot ph.d.- programrådet ved fakultetet. Utvalget 

behandler søknader om opptak til ph.d.- programmet og 

har ansvaret for å følge opp gjennomføringen av 

doktorgradsutdanningen for hver enkelt kandidat. 

Studieadministrasjon 

Lisbeth Trelnes, Tom A. Caspersen, Bodil Pedersen og 

Kristin Johanne Grasmo arbeider som studiekonsulenter. 

Alle arbeider med studie- og eksamensadministrasjon, 

informasjon, samt er med i ulike utvalg og fora ved 

instituttet og på fakultetet. 
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Masterstudiet i klinisk farmasi 

 

Etter en ca 3 år lang prosjekteringsperiode for det 

erfaringsbaserte masterstudiet i klinisk farmasi, ble første 

studentopptak gjennomført høsten 2009. Igangsettingen 

ble realisert som en følge av at Helse- og 

omsorgsdepartementet prioriterte midler til studiet 

direkte over Statsbudsjettet for 2009.  

 

Studiet har i alt 15 plasser og ved søknadsfristens utløp 

forelå 33 søknader. Totalt takket 14 kvalifiserte 

kandidater ja til studieplass. Av disse hadde 11 

sykehusapotek som sitt arbeidssted, mens de resterende 

tre var tilknyttet primærapotek. Undervisningen av det 

første obligatoriske emnet, FRM5910v (”Farmasøyten i 

helsevesenet”, 20 studiepoeng), startet i midten av 

september med en fellessamling i Oslo. I denne 

forbindelse ble det også arrangert en mottakelse som 

markerte åpningen av studiet. På mottakelsen deltok 

representanter fra den farmasøytiske etat, departementet 

og universitetet, i tillegg til de nye studentene (se bilde). 

Det ble holdt flere taler på mottakelsen. 

 

Videre under høsten har undervisningen i FRM5910v 

blitt gjennomført via obligatoriske hjemmeoppgaver, 

plenumsdiskusjoner i Fronter og en siste fellessamling i 

Oslo i november, Eksamen i FRM5910v arrangeres på 

vårsemesteret og etterfølges av FRM5920v (”Klinisk 

kjemi”), som også gjennomføres i løpet av første 

studieår. Masterstudiet gjennomføres på deltid ved siden 

av ordinær jobb (50 % studieprogresjon) og total 

studielengde er 2 ½ år. 

 

Førsteamanuensis Hedvig Nordeng var emneansvarlig 

for FRM5910v i første runde. PhD Kirsten K. Viktil har 

imidlertid blitt ansatt som amanuensis II og overtar som 

emneansvarlig for FRM5910v i 2010. Statsbudsjettet 

som ble lagt fram høsten 2009 viste at masterstudiet i 

klinisk farmasi også får økonomisk støtte for 2010, og et 

nytt studentkull er derfor klare til å ta fatt på FRM5910v 

denne høsten.  

 

Professor Espen Molden har vært prosjektleder for 

etableringen av masterstudiet i klinisk farmasi og har i 

dag et overordnet fagansvar for studiet. Han er også 

emneansvarlig for FRM5930v (”Videregående 

farmakoterapi I”) og FRM5940v (”Videregående 

farmakoterapi II”), som undervises første gang høsten 

2010 og våren 2011. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bilde: Masterstudentene i klinisk farmasi som ble tatt opp som det første kullet på dette nye studiet i 2009  

(foto: Espen Molden).  
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Studieplan 

1. avdeling (lavere grad) 
Emnekode Navn Studiepoeng 

FRM1000 Farmasøytisk kjemi, del I 10 

FRM1010 Farmasøytisk kjemi, del II 10 

FRM1020 Farmasi i samfunnet 10 

FRM1030 Bioorganisk kjemi 10 

FRM1040 Grunnleggende biologi for farmasøyter 10 

FRM1050 Legemiddelsubstansene og hvordan de virker, del I 10 

FRM1050R Legemiddelsubstansene og hvordan de virker, del I 5 

FRM2000 Legemiddelsubstansene og hvordan de virker, del II 20 

FRM2000R Legemiddelsubstansene og hvordan de virker, del II 10 

FRM2010 Kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer 10 

FRM2020 Produksjon, kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler 15 

FRM2020R Kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler 6 

FRM2030 Kvalitetssikring ved produksjon av legemidler 5 

FRM2040 Bruk av legemidler, del I 10 

FRM3000 Formulering av legemidler 15 

FRM3010 Formulering, produksjon og kontroll av legemidler med krav til sterilitet 5 

FRM3020 Bruk av legemidler, del II 10 

FRM3030 Bruk av legemidler, del III 20 

FRM3040 Utvikling av nye legemidler 10 

FRM4000 Praktisk farmasi 30 

   

 2. avdeling (høyere grad)  

Emnekode Navn Studiepoeng 

FRM4010 Forskningsforberedende kurs i biologi 5 

FRM4020 Forskningsforberedende kurs i legemiddelanalyse 5 

FRM4030 Forskningsforberedende kurs i farmakognosi og legemiddelkjemi 5 

FRM4040 Forskningsforberedende metodekurs for samfunnsfarmasøytiske prosjekter 5 

FRM4110 Anvendt statistikk for farmasøyter (tidligere FRM5120) 10 

FRM5105 Polysakkarider av farmasøytisk interesse, kjemiske egenskaper 5 

FRM5110 Polysakkarider av farmasøytisk interesse; fysikalske og kjemiske egenskaper, samt 

biologisk aktivitet 

10 

FRM5210 Organisk kjemisk basert legemiddeldesign 10 

FRM5230/FRM9230 Syntese av legemidler 10 

FRM5310/FRM9310 Farmasøytisk bioanalyse (erstatter tidligere PKA 345) 10 

FRM5410 Farmasøytiske naturstoffer 10 

FRM5420 

FRM5440 

Etnofarmakologi 

Utvalgte farmasøytiske naturstoffer 

10 

5 

FRM5510/FRM9510 

FRM5520 

FRM5530 

FRM5540/FRM9540 

Statistisk forsøksplanlegging for industriell farmasøytisk utvikling 

Videregående legemiddelformulering, produksjon og kvalitetskontroll                                            

Målstyring av legemidler 

Fotoreaktivitet av legemidler? 

10 

10 

10 

10 

FRM5610 Legemiddeløkonomi 10 

FRM5620 Farmasøytisk rusmiddelkontroll 10 

FRM5630 Use of medicines in a Global Society 5 

FRM5710 

FRM5720 

Farmakologi, videregående 

Legemiddletoksikologi og klinisk toksikologi 

10 

10 

FRM5730 Klinisk legemiddelutprøving 10 

FRM5740/FRM9740 Videregående farmakokinetikk 10 

FRM5750 

FRM5810/FRM9810 

Nevrobiologi 

Farmasøytisk mikrobiologi 

10 

10 
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FRM5820/FRM9820 

FRM9021SP 

FRM9051SP 

FRM9101SP 

FRMSP020 

FRMSP040 

FRMSP050 

FRMSP100 

Immunologi 

Spesialpensum farmasi 

Spesialpensum farmasi 

Spesialpensum farmasi 

Spesialpensum farmasi 

Spesialpensum farmasi 

Spesialpensum farmasi 

Spesialpensum farmasi 

10 

2 

5 

10 

2 

4 

5 

10 

 

 
  

 Klinisk farmasi (erfaringsbasert master)  

Emnekode Navn Studiepoeng 

FRM5910V  Farmasøyten i helsevesenet 20 

FRM5920V/ 

(FRM4610V) 

 Klinisk kjemi i relasjon til legemiddelbruk (arrangeres første gang våren 2010)                              6 

FRM5930V Videregående farmakoterapi Ι (arrangeres første gang høsten 2010) 14 

FRM5940V Videregående farmakoterapi ΙΙ (arrangeres første gang våren 2011)  20 
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Uteksaminerte master kandidater i 2009 

 

 

Al-Swafi, Noor 

Lever X-reseptorer (LXR) i skjelettmuskelceller.   

- Betydning av isoformene LXRalfa og LXRbeta for 

lipidmetabolisme og insulinfølsomhet. 

 

Alund, Siv Jorunn 

Fremstilling og faktoriell undersøkelse av stabile 

pektindekkede liposomer for lokalbehandling av 

munnhulen. 

 

Andreassen, Heidi Krohg 

Effekter av PPARgamma-agonist og NSAIDs i 

cellelinjer fra coloncancer: Medieres effekter av NSAIDs 

via PPARgamma? 

 

Ashkiki, Maryam Olsadat Baghery 

Brukeren av homeopatiske midler - hvem er det? 

 

Austdal, Lars Peter E. 

Mitokondriell heterogenitet i nevronkulturer. 

 

Bakka, Eirik Rødseth 

Transkripsjonsanalyser av det repeterte elementet bcr1 i 

Bacillus cereus ATCC 10987 og Bacillus cereus ATCC 

14579. 

 

Cheung, Monica Mung Lui 

Har forekomsten av paracetamolforgiftninger endret seg 

etter at paracetamol ble tillatt solgt utenfor apotek? 

 

Dohrn, Linda 

Investigation of Alternative Methods for the Synthesis of 

1,2,3-Triazole Analogues of Combretastatin A-1 and A-

4. 

 

Dugstad, Marie Bonkerud 

Effekter av PPARdelta-agonist og NSAIDs i cellelinjer 

fra coloncancer: Medieres effekter av NSAIDs via 

PPARdelta? 

 

Dvergsnes, Christina 

Terminalia macroptera - Immunmodulerende 

polysakkarider fra Terminalia macroptera og 

etnofarmakologisk informasjon om to maliske planter. 

 

Enberget, Ragnhild 

Syntese og biologisk aktivitet av nye radikalhemmere. 

 

Enoksen, Torill Bakko 

Duloksetins betydning for serumkonsentrasjonen av 

psykofarmaka som omsettes via CYP2D6. 

 

Feng, Zeng Yuan 

Mulig interaksjon mellom NMDA reseptorsubenheten 

3A og glukokortikoid- reseptoren. 

 

Flateng, Monica Nysæter 

Bruk av paracetamol i den postoperative 

smertebehandligen av nyfødte. 

 

Fossum, Tove Rem 

10 planter fra sørøst-asiatisk folkemedisin: En studie 

over farmakologisk effekt, terapeutisk potensiale og 

fytokjemi sett ut fra tradisjonelle indikasjoner. 

 

Gjerstad, Marianne Beate 

Beslutninger ved valg av medikamentell behandling i 

diabetesteam. 

 

Hashi, Mohammedwali Ahmed 

Synthesis and biological evaluation of new PAC-1 

derivatives. 

 

Hiorth, Line Henrikke 

Hvordan oppfatter gravide og ammende risiko og hva er 

evidensen for risiko av utvalgte antibiotika i svangerskap 

og ammeperiode? 

 

Hopen, Heidi Skjønhaug 

Generisk substitusjon av legemidler på sykehus. 

 

Kumari, Puja Sara 

Syntetiske studier mot potensielle forbindelser mot kreft 

og deres prodrugs. 

 

Lehre, Aase Camilla 

Bestemmelse av 99Tc i urin og serum ved bruk av 

Induktiv koplet plasma sektor felt massespektrometri 

(ICP-SF-MS). 

 

Leung, Wei Kee 

Struktur- og aktivitetsstudier av polysakkarider isolert fra 

Sutherlandia frutescens. 

 

Liereng, Linda 

Utvikling av en vaginal formulering med 

hexylaminolevulinsyre for bruk til behandling av kreft 

og forstadier til kreft i cervix. 

 

Lindland-Tjønn, Helle 

Vekstfaktorers interaksjoner med caspaser i PC12-

cellelinjen og kornceller fra rotte. 

 

Løssfelt, Levin Ulrik 

Pharmacokinetic population model for ganciclovir in 

solid organ transplant recipients administered 

valganciclovir. 

 

Nguyen, Hoang Yen Thi 

Antioxidants in Sutherlandia frutescens, a medicinal 

plant in South Africa. 

 

Nøstvold, Maren 

Postoperativ variasjon i morfins virkning etter 

hysterektomi. 
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Oftedahl, Tone 

Linken mellom uttrykket av CYP3A4 og 

biotilgjengelighet av atorvastatin ved gastrisk bypass. 

Olsen, Janne Frenvik 

PET formulation screening method based on the 

generation of hydroxyl radicals. 

 

Omdal, Merethe Kallhovd 

Hva kjennetegner brukere av vektreduserende legemidler 

i Norge? 

 

Pham, Anh Thu 

Del I. Kjemiske og biokjemiske studier av den maliske 

medisinplanten Terminalia macroptera. Del II. 

Etnofarmakologiske studier i Mali. 

 

Phan, Cong Lap 

14 medisinplanter fra Burma med fokus på lakserende 

effekt. 

 

Rasmushaugen, Anders 

Regulation of glucose metabolism in muscles from 

dexamethasone treated rats - Effect of insulin, adrenaline 

and contraction. 

 

Reinertsen, Reidun 

Utvikling av en oral formulering av 

hexylaminolevulinsyre (HAL) til bruk ved 

diagnostisering av tykktarmskreft. 

 

Risheim, Elisabeth Baukol 

Hvordan påvirker multidosesystemet håndteringen av 

legemidler som må gis utenom multidose? 

 

Rostad, Ole Halvorsen 

Nevrokjemiske undersøkelser av to dyremodeller for 

ADHD - Måling av reseptorbinding og monoaminnivåer 

i hjernen. 

 

Shahid, Mehrin 

Formulering og karakterisering av spraytørkede 

kryssbundne pektinbaserte mikropartikler med 

inkorporert legemiddel. 

 

 

 

Skogly, Anne Ragnhild 

Kjemisk og biologisk karakterisering av ekstrakter fra 

forskjellige typer løk, Allium cepa subspp. 

 

Storfjell-Olven, Åse 

Kontrollert frisetting fra mucoadhesive pektin-kitosan 

kombinasjonsfilmer. 

 

Strøm, Kristine 

Degradable alginate foams for controlled delivery of 

bioactive molecules. 

 

Teigen, Simen 

Naturmidler i apotek - kunnskaper og erfaringer blant 

apotekpersonale i Oslo. 

 

Teigen, Arna 

The GPCR-like protein smoothened involved in the 

Hedgehog pathway: Signalling properties of variants 

resulting from somatic mutations. 

 

Torsetnes, Silje Bøen 

Bestemmelse av hCG-isoformer i urin. 

 

Tran, Truong-Son Manh 

A pharmacokinetic population model for Cyclosporin A 

in renal transplant recipients - Development of a model 

for whole blood- and intracellular concentrations. 

 

van Nguyen, Hoai 

10 medisinplanter fra Burma. 

 

van Vo, Luan 

Kjemisk og biologisk karakterisering av bærekstrakter 

fra svartsurbær, Aronia melanocarpa. 

 

Østensvig, Anne-Cecilie 

Community herbal monograph Salvia officinalis folium 

(Lamiaceae). 
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Avdeling for videre- og 

etterutdanning (VETT) 

Kursprogram og utvikling  i 2009 

Innledning  

Avdeling for videre- og etterutdanning (VETT) ved 

Farmasøytisk institutt har siden 1991  videreført en 

etterutdanningstradisjon for farmasøyter som går 

helt tilbake til 1957, da Komiteen for farmasøytisk 

etterutdannelse (KFFE) ble stiftet etter initiativ  

fra Norges Farmaceutiske Forening (NFF). Siden 

2001 har VETT vært et felles videre- og 

etterutdanningsorgan for den farmasøytiske 

profesjon i Norge, driftet som en selvstendig 

økonomisk kurstilbyder og uten institusjonelle 

oppdragsgivere.  

 

Fra 2001 har apotekmarkedet i Norge gjennomgått 

store endringer,  og blant annet dette har det siste 

året bidratt til  redusert tilstrømning til VETTs 

kurstilbud. Til tross for redusert bemanning og 

streng kostnadskontroll ville det være problematisk 

med videre drift innen rådende organisasjons-

struktur og med gjeldende økonomiske rammer. 

 

VETT initierte derfor i samarbeid med Apotek-

foreningen og Norges Farmaceutiske Forening en 

ekstern evaluering, ved Hartmark Consulting i 

2009, av VETTs rolle og forretningsmessige 

modell. Hovedkonklusjonen fra Hartmark 

Consulting var om følger: 

”Et viktig funn er at de involverte aktører synes å 

ha ulike og til dels uforenelige behov knyttet til hva 

VETT kan levere. Gjennomgangen har også skapt 

et inntrykk  av at aktørene ikke engasjerer seg i 

betydelig grad når det gjelder VETTs fremtid.  

Alle er i prinsippet enige om behovet for et 

uavhengig, profesjonelt etterutdanningstilbud, men 

til tross for klare signaler om synkende forut-

setninger de siste årene har ikke dette av sted-

kommet den mobilisering man kunne forvente.” 

 

På bakgrunn av rapporten fra Hartmark Consulting 

og anbefaling fra VETT- utvalget (VETTs 

rådgivende utvalg), besluttet styret ved 

Farmasøytisk institutt, UiO at Avdeling for videre- 

og etterutdanning (VETT) ved instituttet skulle 

nedlegges fra årsskiftet 2009-2010. 

 

Drift 2009 

 

I 2009 har VETT på tross av den rådende 

situasjonen prøvd å opprettholde et bredt kurstilbud 

innen farmakologi og farmakoterapi. I kursutvi-

klingen er det vektlagt at kursdeltakeren via 

undervisningen og i gruppearbeidet med 

kasuistikker skulle trene på løsningsforslag. 

Kursdeltakeren skulle videre trene på å kommu-

nisere med forskriver og annet helsepersonell, samt 

pasienter. Det var videre vektlagt at farmasøyten 

ikke skal opptre som kontrollør, men som en 

samarbeidspartner som skal være med å sikre riktig 

legemiddelbruk hos den enkelte pasient. VETT har 

også satset på to kurs innen kvalitetsstandardarbeid 

hvorav ett er blitt gjennomført. I 2009 var det tilbud 

om tre eksamenskurs i VETT – regi hvorav ett 

nettkurs i fysiologi. VETTs nettkurs i farmakologi 

ble gjennomført for første gang i 2009 og er 

planlagt utviklet til et eksamensemne. 

 

VETT gjennomførte også kurs i Nasjonale fag i 

henhold til krav i Forskrift om tilleggskrav for 

autorisasjon for helsepersonell (FOR-2004-02-24-

460) på oppdrag  fra Helsedirektoratet. 

Videreutdanningskurs 

Dette er kurs som Universitetet i Oslo definerer 

som ”Utdanning som gir formell ny kompetanse på 

høyere nivå eller i bredden etter avsluttet 

grunnutdanning, og som gir uttelling i form av 

studiepoeng innenfor eller utenfor gradssystemet.” 

Emner med undervisning og eksamen i 2009 

- FRM 4710V - Klinisk legemiddelutprøving, 6 

studiepoeng, 6 av 8 kandidater har gjennomført 

eksamen. 

- FRM 4650V - Metabolsk syndrom, 6 studiepoeng, 

5 av 8 kandidater har  gjennomført eksamen. 

 

Eksamensgjennomføring fra emner med 

undervisning i 2008 

- FRM 4710V - Klinisk kjemi i relasjon til 

legemidler, 6 studiepoeng, 

  42 av 46 kandidater har gjennomført eksamen. 

 

- FRM 2710V - Fysiologi for farmasøyter – 

nettkurs, 10 studiepoeng, 

  8 av opprinnelig 30 kandidater har gjennomført 

eksamen. 
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Etterutdanningskurs  

Dette er kurs som UiO definerer som: ”Vedlikehold 

og oppdatering av kompetanse innenfor eksis-

terende utdanningsnivå og stilling. Det dreier seg 

om kortere kurs som har karakter av oppdatering 

og ikke fører fram til formell eksamen eller 

kompetanse i form av studiepoeng.” Følgende 10 

etterutdanningskurs ble gjennomført av VETT i 

2009: 

2-dagers kurs (bortsett fra førstnevnte på 3 dager): 

- Kvalitetsledelse (3 dager) 

- Aldring og legemiddelbruk  

- Behandling av astma/KOLS  

- Håndtering av interaksjonsproblematikk i 

apotek (2 dager med etterarbeid i Fronter) 

- Legemiddelbehandling av gravide og ammende  

- Medikamentell behandling av psykiske lidelser  

- Vurdering av klinisk legemiddeldokumentasjon  

Temadager 

- Behandling med lipidsenkende medikamenter 

- Kan preklinisk dokumentasjon forutsi 

bivirkninger? 

- Medikamentell behandling av hypertensjon 

Nettkurs 

- Farmakologi 

- Fysiologi for farmasøyter 

     
Avlyste kurs  

 

Behandling av reumatiske sykdommer (2 dager) 

Diabetes, behandlinger og utfordringer (3 dager) 

Eksem og hudreaksjoner (2 dager)  

Faglig forsvarlighet, ditt ansvar - temadag  

Intern revisjon på farmasøytiske arbeidsplasser 

Medikamentell behandling av overvekt - temadag 

Medikamentell behandling av kreftsykdom (2dager) 

Reseptfrie legemidler til smertebehandling-temadag 

Veterinærmedisin kjæledyr - temadag 

Veterinærmedisin matvareproduserende dyr–   

   temadag 

Oppdragskurs  

VETT har også i 2009 hatt oppdrag fra Helse-

direktoratet for gjennomføring av kurs i Nasjonale 

fag for utenlandske farmasøyter. Kurset dekker de 

krav som beskrives i Forskrift om tilleggskrav for 

autorisasjon for helsepersonell. Nasjonale fag skal 

sørge for at personer som ikke omfattes av 

internasjonale avtaler og som søker om autorisasjon 

etter helsepersonelloven § 48 tredje ledd bokstav a) 

og c) sikres kjennskap på følgende områder: 

 Oppbygging og organisering av helsetjenesten i 

Norge 

 Helse- og sosialrett 

 Håndtering av legemidler 

 Kulturforståelse og nasjonale satsingsområder 

Undervisningen var lagt opp med to samlingsuker 

med undervisning hver dag. I undervisningsopp- 

legget var det lagt vekt på forelesninger, summe-

oppgaver og øving med kasuistikker. Kurset krevde 

90 % oppmøte fra kursdeltakerne, samt bestått 

kursprøve som bestod av en flervalgsoppgave og tre 

drøftingsoppgaver. 

 
Bruk av tverrfaglig kompetanse 

 

VETT har også i 2009 samarbeidet med yrkesaktive 

farmasøyter, fagpersonale og andre aktuelle aktører 

både i planleggings-, gjennomførings- og opp-

følgingsfasen av videre- og etterutdannings-

aktiviteter. VETTs videre- og etterutdanningstilbud 

innfrir dermed kravene slik de fremkommer i Lov 

om universitet og høgskoler av 12. mai 1995 under 

§ 2. Institusjonenes virksomhet hvor det i 

henholdsvis § 2 – 5 og § 2- 6 står: 

 

”Institusjonene skal samarbeide med samfunns- og 

arbeidsliv” og ”Institusjonene har organisatorisk 

og faglig ansvar for å gi tilbud om etter- og 

videreutdanning på sine fagområder”. 

 

For å utforme et bredt og relevant kurstilbud som er 

tilpasset farmasøyters og derved samfunnets 

kompetansebehov, har VETT benyttet sitt nettverk 

og kontakter til utdanningsinstitusjonene og til den 

farmasøytiske profesjonen og næringslivsaktører.  

Forelesere som har vært benyttet i 2009 arbeider i 

klinikken, på apotek, i sykehusfarmasien, i 

farmasøytisk industri, helseforvaltningen og 

bedriftsrådgivning. I tillegg benyttes vitenskaplige 

ansatte på utdanningsinstitusjonene for farmasøyter 

i Norge både i undervisning og kursutvikling. 

Kvalitetssikring av kursvirksomheten 

 
For å sikre at VETTs kurs svarer til deltakernes 

forventninger, gjennomfører VETT  

et planlagt, systematisk kvalitetssikringsarbeid. 

Som en del av dette benyttes evalueringsskjema ved 

alle kurs. VETT gjør en oppsummering av all 

evaluering, sine inntrykk og vurder om 

læringsmålene for kurset er nådd i en kursrapport. 

En grundig og gjennomarbeidet kursrapport  

blir dermed et viktig dokument for planleggingen 

av nye kurs.  

http://www.vett.info/?page=kurs&kursid=48
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Studentmiljø og studentliv 

Det er et meget aktivt studentmiljø ved Farmasøytisk 

institutt, med flere foreninger å velge mellom. Siden 

farmasistudiet er et profesjonsstudium omfatter det flere 

interesseorganisasjoner enn mange andre studier. I løpet 

av studietiden har mange studenter verv i en eller annen 

forening. Gjennom fadderordningen og ulike sosiale 

sammenkomster treffer man også studenter fra andre 

kull. 

Farmasøytisk fagutvalg (FFU) 

FFU består av 2 representanter fra hvert kull, og er 

bindeleddet mellom studentene og administrasjonen på 

farmasøytisk institutt når det gjelder faglige spørsmål og 

aktuelle saker som angår studentene. Fagutvalget velges 

for ett år av gangen. FFU selger eksamensoppgaver og 

arrangerer faglige møter. Her inviteres ulike 

foredragsholdere til å snakke om aktuelle tema av 

interesse for farmasistudentene for øke den faglige 

interessen/nysgjerrigheten. 

Studentforeningen Veneficus 

Veneficus er studentforeningen ved Farmasøytisk 

Institutt. Foreningen jobber for å opprettholde det gode 

sosiale miljøet på studiet, i tillegg til å sørge for at gamle 

tradisjoner blir holdt i hevd. I løpet av skoleåret, 

arrangerer man blant annet semesterstartsfester, 

vinkvelder, quiz og 17. mai frokost. Alle 

farmasistudenter kan bli medlem i Veneficus, og dette 

innebærer goder som medlemspris på arrangementer,  

farmasi t-skjorte og tidsskriftet Veneficus 6 ganger i året. 

Tidsskriftet Veneficus 

Veneficus er også navnet på farmasistudentenes 

tidsskrift. Tidsskriftet tar opp saker som angår 

studentenes og deres hverdag, studiet og farmasi 

generelt, herunder aktuell debatt, forskning på instituttet, 

intervjuer, gallup, alt gøy som skjer, samt mye mer. 

Farmasiforeningen Virilis 

VIRILIS er en gammel, ærverdig og celeber forsamling 

av mannlige farmasistudenter, hvis formål er å arbeide 

for farmasien og ungkarslivets fremme, samt alkoholens 

bekjempelse ved konsum. VIRILIS arrangerer blant 

annet sommerøltest, juleøltest, samt det tradisjonsrike 

Vinterblotet årlig. Rekrutteringsdirektøren i VIRILIS vil 

holde kontinuerlig oppsyn med nye mannlige studenter 

og potensielle kandidater vil motta innkallelse til et 

eventuelt opptak. 

Farmasihytta og Farmasøytisk 

idrettsforening (FIF) 

Farmasøytenes idrettsforening organiserer idretts-

aktiviteter og turer for studentene og står for driften av 

Farmasihytta i Nordmarka. Om vinteren er hytta et 

ypperlig utgangspunkt for skiturer. Om sommeren er det 

bademuligheter og turterreng rett utenfor døra. Grupper 

av farmasistudenter overnatter gratis på hytta. FIF 

organiserer volleyball- og fotballag i bedriftsserien og 

deltar i ulike turneringer og arrangement i løpet av året. 

Årlig avholdes farmasøytiske vinter- og sommerleker på 

hytta. 

Studentenes krets av Norges 

Farmaceutisk Forening (NFF) 

Norges Farmaceutiske Forening (NFF) er en av landets 

aller eldste foreninger og den eldste farmasøytforening i 

Norden. Studentene ved godkjente høgskoler og 

universitet og tilsvarende studenter ved utdanningssteder 

i utlandet danner egen krets: Studentenes krets av NFF. 

Studentene tilhører denne også i praksisperioder. Som 

studentmedlem har du mulighet til å delta på ulike 

aktiviteter som foreningens egen studentkrets arrangerer. 

I tillegg tilbyr foreningen jobbsøkerkurs for 

avgangsstudenter. Farmasøytisk institutt har et eget 

lokallag av studentkretsen. 

 

Farmasøyter Uten Grenser (FUG) 

FUG er en hjelpeorganisasjon spesialisert på 

farmasøytiske problemstillinger. Farmasøyter Uten 

Grenser Norge er del av det internasjonale nettverket 

Pharmaciens Sans Frontières (PSF). FUG arbeider for å 

fremme god helse for alle uansett økonomi og bosted 

gjennom å bidra med farmasøytisk kompetanse og ved å 

sette fokus på utviklingsspørsmål på legemiddelområdet. 

FUGs aktivitetsgruppe arbeider for å rekruttere nye 

medlemmer, organiserer studentaktiviteteter og 

promoterer FUG i ulike sammenhenger. 

NoPSA - Norwegian Pharmaceutical 

Student Assosiation 

NoPSA er Norges medlemsorganisasjon både i EPSA 

(European Pharmaceutical Student Association) og IPSF 

(International Pharmaceutical Student Association). 

NoPSA-representantene velges på Veneficus’ 

generalforsamling. 
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EPSA - European Pharmaceutical 

Student Assosiation 

EPSA er en organisasjon som består av farmasistudenter 

fra de europeiske landene. Organisasjonen arbeider for å 

fremme kontakt og utveksle informasjon og meninger 

om utdanning og profesjon blant europeiske 

farmasistudenter. De presenterer også europeiske 

farmasistudenters meninger i diskusjon med faglige og 

politiske organisasjoner. Hvert år avholdes en kongress 

hvor alle farmasistudenter kan møte. Den holdes på 

omgang av de europeiske landene. 

 

IPSF – International Pharmaceutical 

Student Assosiation 

IPSF ble grunnlagt i 1949 av åtte farmasistudent-

foreninger i London. Organisasjonen representerer nå 

rundt 350 000 farmasistudenter og er representert i 61 

land over hele verden. IPSF er en ikke-politisk og ikke-

religiøs organisasjon med mål å studere og promotere 

interessene for farmasistuderende. 

 

For mer informasjon om studentforeningene se: 

http://www.farmasi.uio.no/studier/foreninger.html 

 

http://www.farmasi.uio.no/studier/foreninger.html
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Farmasøytisk bibliotek 

Bibliotekets personale 

Bente Rasch, hovedbibliotekar, Frode Kværner, 

hovedbibliotekar - hver tirsdag fra 1.11.08. Alla Kharina, 

sekretær-engasjement på halv dag fra oktober og ut året.  

Bibliotekutvalg 

Karl Egil Malterud, Jan Karlsen, Bente Rasch. Utvalget 

møtes etter behov. Dette er Prof. Malteruds siste år  i 

utvalget, da han i 2010 blir emeritus.  

Bibliotekets målsettinger 

 Biblioteket skal tilby studenter, stipendiater og 

ansatte best mulig tilgang til informasjon - såvel i 

trykte som elektroniske former  

 Biblioteket skal ta i bruk og informere om aktuelle 

elektroniske ressurser  

 Biblioteket skal kjøpe inn og registrere litteratur på 

anmodning fra vitenskapelige ansatte (etter 

retningslinjer på den enkelte avd./ innen 

budsjettrammer), samt opprettholde en 

presenssamling av pensumlitteratur  

 Biblioteket skal opprettholde en god hjemmeside 

som gir enkel og oppdatert informasjon om 

bibliotekets tilbud  

 Biblioteket skal tilby undervisning i litteratursøk og 

andre emner tilknyttet referering og sitering til 

ansatte og studenter - med optimal 

informasjonskompetanse som mål. 

Studentundervisning bør integreres mest mulig i 

instituttets faglige virksomhet  

 Personalet skal opprettholde en god bibliotekfaglig 

kompetanse 

Vi har telling av bibliotekbesøk 14 dager to ganger i året, 

og aggregerte tall fra denne undersøkelsen viser at 16168 

har vært innom. Det er så å si bare studenter som bruker 

leseplassene i biblioteket, siden det ofte blir en del støy 

er det ikke det beste stedet for ansatte å blade i nye 

tidsskrifter/bøker. Imidlertid blir de elektroniske 

tjenestene utbygd mer og mer, så ansatte kan få mye av 

sine litteraturbehov dekket direkte på skrivebordet. 

Det har i 2009 stadog blitt arbeidet med et prosjekt for 

planlegging av et nytt bibliotek i Vilhelm Bjerknes 

hus/N.H.Abel hus . Bibliotekene som skal flytte dit er 

Biologisk bibliotek, Matematisk bibliotek, 

Fellesbiblioteket, Farmasøytisk bibliotek og Kjemisk 

bibliotek. Bente Rasch sitter i Brukerutvalget og 

Arbeidsutvalget for dette prosjektet, samt er medlem av 

Fakultetsbibliotekets egen Prosessgruppe for nytt 

bibliotek VB/Abel. Prosjektet har imidlertid ikke fått 

tildelt penger for oppstart i 2010, men håper tildeling 

kommer på neste års budsjett. 

Samlinger  

 År 
Nye 

bøker 

Tids-

skriftab. 

papir 

Utlån 

Innlån fra 

andre 

bibl. 

(lån og 

kopi) 

Best. mottatt 

fra brukere 

elektronisk 

(brubest) 

2009 173 39 1210 961 929 

2008 146 69 1293 946 722 

2007 134 88 993 996 739 

2006 236 88 1566 1108 638 

De trykte tidsskriftene blir stadig færre. Vi tar nå ikke 

inn trykte tidssrifter vi også har elektronisk (med visse 

unntak).Selv om UBO nå har tilgang til et meget stort 

antall tidsskrifter elektronisk, minsker ikke antall innlån 

mye. Biblioteket må låne inn mange bøker, da samlin-

gene ikke alltid er oppdaterte eller omfattende nok.  

6.7 hyllemeter (5 tidsskrift-titler) er kassert. Vi søker å 

kassere dubletter og tidsskrifter som finnes sikkert 

tilgjengelig elektronisk for å få bdre plass, både i det 

nåværende biblioteket og ved samlokalisering. 

Utlånet har sunket mye, men innlånsbestillinger fra 

ansatte/studenter har steget. 

Økonomi 

Universitetsbiblioteket får nå penger forlodds fra 

instituttene, etter ny modell iår. UBO betaler da de fleste 

baser/elektroniske tidsskrifter sentralt, men 

Fakultetsbiblioteket betale trykte tidsskrifter og bøker. 

Biblioteket har brukt ca 50 000 til bøker. 

Undervisning: 

Forskningsforberedende kurs 13. - 16.1.09 kl. 9-12 i PC 

stuer Helga Engs husUndervisere: Kirsten Borse 

Haraldsen biolog/universitetsbibliotekar, Tone C. 

Gadmar kjemiker/universitetsbibliotekar, Bente Rasch 

bibliotekar. FRM 1020: Innføring i informasjonskilder. 

24.909. En dobbelttime i Aud 1: Botanikk for 

masterstudenter med bibliografisk oppgave.20.9.09.     

En dobbelttime UMNs kursrom. Foreleser: 

Botaniker/universitetsbibliotekar Kirsten Borse 

Haraldsen. 

Bbiblioteket tilbyr individuell veiledning for 

studenter/stipendiater/ansatte via denne siden .                

4 masterstudenter benyttet seg av dette 

Den fullstendige årsrapporten  kan leses her: 

http://www.ub.uio.no/umn/farm/rapport09.html 

http://www.ub.uio.no/umn/nye_bibliotek/index.html
http://www.ub.uio.no/umn/nye_bibliotek/index.html
http://www.ub.uio.no/umn/nye_bibliotek/index.html
http://www.ub.uio.no/umn/kurs/bestillveiledning.html
http://www.ub.uio.no/umn/farm/rapport09.html


 

 26 

Ansatte ved Farmasøytisk institutt (31.12.2009) 

Professor (23) 

Bye, Ragnar 

Christensen, Hege 

Gjøen, Tor (avd.leder) 

Johansen, Harald Th. 

Karlsen, Jan (avd.leder) 

Klaveness, Jo 

Kristensen, Solveig 

Kolstø, Anne-Brit 

Malterud, Karl Egil 

Molden, Espen 

Paulsen, Berit Smestad 

Paulsen, Ragnhild E. 

Pedersen-Bjergaard, Stig 

Rasmussen, Knut (avd.leder) 

Reubsaet, Léon 

Rustan, Arild 

Sande, Sverre Arne  

Smistad, Gro 

Solberg, Rigmor  

Thoresen, G. Hege 

Toverud, Else-Lydia 

Tønnesen, Hanne Hjorth 

Åsberg, Anders 

Professor II (9) 

Andrew, Erik * 

Berg, Alf Kristian * 

Bergan, Stein 

Christophersen,Asbjørg S. 

Michaelsen, Terje E. 

Nord, Erik * 

Hemmersbäch, Peter * 

Skarstad, Kirsten * 

Skovlund, Eva * 

Professor emeritus (3) 

Briseid, Kjell 

Wold, Jens Kristian 

Aasen Arne Jørgen 

Førsteamanuensis (7) 

Barsett, Hilde 

Hansen, Trond Vidar 

Hiort, Marianne 

Nordeng, Hedvig Marie E. 

Rongved, Pål 

Samuelsen, Anne Berit  

Økstad, Ole Andreas 

Førsteam. emeritus (1) 

Storesund, Hans Johan 

Post doc.  (9) 

Fagerlund, Annette * 

Fossum, Solveig 
Halvorsen, Trine Grønhaug 

Ghildyal, Prakashta* 

Inngjerdingen, Kari Tvete* 

Jiang , Yang * 

Simm, Roger * 

Vik, Anders* 

Wangensteen, Helle  

Universitetslektor (1) 

Krogstad, Tonje (perm) 

Forsker (6) 

Kase, Eili Tranheim * 

Kjøniksen, Anna-Lena* 

Mathisen Gro Haarklou 
Tourasse, Nicolas * 

Havnen, Gro Cecilie * 

Winter, Bjørn * 

Stipendiat (38) 

Akselsen, Øyvind 
Amundsen, Rune 

Aursnes, Ingrid S 

Austarheim, Ingvild 

Bakke, Siril Skaret 

Balchen Marte 

Debernard, Karen A. B.  

Gjelstad, Astrid 

Haukvik, Tone 

Hegge, Anne Bee 

Hessvik, Nina Pettersen 

Håkonsen, Helle 

Jacobsen, Øyvind 

Jakobsen, Stine Mjåvatn 

Jonassen, Helene 

Klemetsrud, Therese 

Kristoffersen,Simen Martens 

Larsen, Benjamin Endre 

Lilletvedt, Marianne* 

Lund, Hanne 

Loftheim, Håvard 

Nezvalova-Henriksen, Katerina 

Nikolic, Natasa 

Nguyen, Sanko Hoan  

Odlo, Kristin 

Pham, Anh Thu 

Reiter, Lillian * 

Rimul, Gunnar 

Ruud, Karin Wabø 

Schleimer, Jasmin 

Singh, Ravinder 

Strøm, Bjørn Oddvar 

Sæves, Ingjerd 

Torsetnes, Silje 

Vestrheim, Anne Cathrine  

Stipendiat forts. 

Vörös, Aniko 

Yip, Wai Lam 

Åstrand, Ove Alexander 

Senioringeniør (1) 

Babinski, Adam 

Overingeniør (6) 

Choen, Ellen Hanne 

Gundersen, Helge 

Johansen, Iuliana-C Aldea 

Mohebi, Beata Urbaniczyk 

Rishovd, Anne-Lise 

Tønnesen, Finn 

Avdelingsingeniør (12) 

Fjeldheim, Åse-Karine 

Gaarder, Mona 

Haugen, Atle 

Jaroszewicz, Ewa 

Johannesen, Siri 

Larsen, Tove 

Nilsen, Hilde 

Samuel, Yonathan 

Stensrud, Camilla 

Sødring, Marianne Sundt 

Yogarajah, Suthajini 

Aas, Hoai Thi Nguyen 

 

Instituttdirektør (1) 

Ulshagen, Karen Marie 

Avdelingsleder (4) 

Gjøen. Tor 

Hauge, Mette Sollihagen 

Karlsen, Jan 

Rasmussen, Knut E. 

Rådgiver (1) 

Pedersen, Bodil Kristin 

Seniorkonsulent (4) 

Bergh,  Marius 

Ridling, Kirsti 

Tusvik, Per Helge 

Trelnes, Lisbeth 

Førstekonsulent (3) 

Caspersen, Tom A. 

Grasmo, Kristin 

Hillestad, Liv 

Konsulent (1) 

Aandal, Halvor 

Hovedbibliotekar (1)** 

Rasch, Bente 

Frode Kværner 

* Eksternt finansierte 

**Tilsatt ved UB 
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