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prisGitt: Quynh Le og hennar gruppe fekk Studiekvalitetsprisen frå Universitetet i Bergen Foto: arne hjorth johansen

FLorØ: Då Universi-
tetet i Bergen delte ut 
prisar for godt arbeid 
var Quynh Le frå Florø 
ein av mottakarane.
Arne HjortH joHAnsen 
arne.johansen@firdaposten.no

Til dagleg er Quynh Le dagleg 
leiar for Havlandet Forsknings-
labaratorium. Det er ein fulltids 
jobb, men det hindrar ikkje 
Quynh i å ha ein ekstrajobb 
som universitetslektor ved Uni-
versitetet i Bergen. Nyleg fekk 
ho og kollegaene sjølvaste Stu-
diekvalitetsprisen for jobben 
dei har gjort med å få på plass 
eit studieemne av høg kvalitet 
ved farmasistudiet i Bergen.
– Vi starta eigentleg frå scratch 

for tre-fire år sida. Universitetet 
i Bergen hadde ikkje fasiliteta-
ne, så vi har bygd det opp frå 
botn av. Frå å bestille måleskei-
er til store tablettmaskinar. Det 
har vore veldig mykje jobbing.

Galenisk farmasi
Faget er farmasi, og emnet 

som Quynh og gruppa hennar 
har fått pris for å ha bygget opp 
heiter Galenisk farmasi. Ifølge 
Quynh er det sjølve kjernen i fa-
get. Det er her ein lærer å lage 
medisinar, alt frå kremar, miks-
turar til stikkpiller og tablettar. 
Universitetet i Bergen har tidle-
gare måtta sende farmasistu-
dentane til East Anglia i Eng-
land for å gå gjennom denne 
delen av studiet. Det er det no 
slutt på. 

– Treng farmasistudentane kun-
ne lage medisinen sjølv då? Kjem 
ikkje alt ferdig pakka frå produ-
sentane no for tida?

– Norge har hatt, og har fram-
leis, legemiddelmangel fleire 
gonger dei siste åra. Det kan 
vere kronikarar som ikkje får 
medisinen sin, eller sjukehus 
som ikkje får tak i den medisi-
nen dei treng. Det kan vere flei-
re årsaker til at slikt skjer, men i 
ein beredskapssituasjon mei-
ner eg at Norge bør ha farma-
søytar som kan lage medisinen 
sjølv om dei må. Samtidig så gir 
dette faget studentane grunn-
laget for at studentane kan ut-
vikle nye andre typar legemid-
del ved hjelp av nye teknologi-
ar, som blant anna 3D-printing 
av legemiddel og nye formule-
ringar av legemiddel til opp-
drettsfisk.

Prisen vart delt ut under Fa-
kultetets dag i Bergen tidlegare 
denne månaden. Det var stor 
konkurranse om prisane, og 
dette seier noko om kva for eit 
nivå det er på fakultetets tilset-
te, sa dekan Per Bakke i sin tale 
på slutten av arrangementet. I 

grunngjevinga for utdelinga av 
prisen står det at gruppa bak 
Galenisk farmasi har bygget 
opp eit emne av høg kvalitet 
ved å utnytte digitale mogleg-
heiter. 

"
Eg pelier å seie at 
når eg blir gam-
mal skal eg gå 

ned i 100 prosent stilling. 
Quynh Le
Havlandet forskingslaboraturium

100.000 kr
I gruppa er det totalt seks 

personar, under leiinga av pro-
fessor Emmet McCormack. Pri-
sen får dei samla, og i tillegg til 
den heider og ære som måtte 
følge med får dei også 100.000 
kroner øyremerka til vidare 
styrking av faget. 

– Eg tenkte ikkje at vi kunne 
vinne, men det er sjølvsagt 
stort for oss. Det er flott at faget 
blir lagt merke til, og det er vik-
tig at vi har dette studiet i Ber-
gen. Eg håpar vi kan utvikle det 

vidare, vi har framleis ikkje 
noko eiga laboratorium og må 
låne ein kjemilab. Det betyr 
mykje jobb med pakking opp og 
ned, kalibrering av utstyr og 
den slags. Eit eiga undervi-
singslaboratorium står nok øvst 
på ønskelista.

etter arbeidstid
Med full stilling i Florø er det 
ikkje fritt for at ein lurar på kor-
leis ho får tid til å vere universi-
tetslektor i tillegg, men Quynh 
meiner at det er ein verdifull 
ekstrajobb å ha.

– Har ein eigentleg tid til noko 
då? Det er klart det blir ein del 
jobbing etter arbeidstid, men 
det er kjekt å kunne bidra på 
fleire område, og det er viktig å 
kunne jobbe med sjølve faget 
også. Eg pleier å si at når eg blir 
gamal skal eg gå ned til 100 pro-
sent stilling.

Havlandet Forskningslabora-
torium held i dag til på Trol-
leskjæret, men sidan SFE har 
kjøpt bygget må dei snart ut på 
flyttefot. Snart går spaden i jor-
da for eit nybygg på Botnane-
set.

Quynh fekk pris frå uiB 

BreManGer: I mai søkte 
Bremanger kommune 
Fylkesmannen på vegner 
av næringsinteressene i 
Kalvåg om at dei kan få 
status som «Typisk turist-
stad» frå 1. juni til 1.sep-
tember. 

Statusen krev at salet i perioden i 
hovudsak skjer til turistar. 
Men Fylkesmannen har sine 
sakshandsamingsreglar å gå etter 
og sender derfor ut saka på 
høyring hos politi, Den Norske 
Kyrkja, NHO, Arbeidstilsynet og 
fagrørsla ved Handel og Kontor. 
Fristen er sett til den 6. juli. 

Høyringsuttalene blir då klar til 
sakshandsaming i fellesferien. 
– Vi skal gjere ei vurdering av 
uttalene så snart råd er etter 6. 
juli, forsikrar seniorrådgjevar Ove 
Midtbø hos Fylkesmannen i Sogn 
og Fjordane. 
Lov om heilagdagar og helgefred 
frå 1995 set grensene for 
søndagsopne butikkar i Norge. I 

paragraf 5 står «typiske turiststa-
der» nemnt som ei mogleg 
unnatak for forbodet mot 
søndagsopne butikkar. I definisjo-
nen av «typiske turiststader» står 
det at det gjerne er mindre 
stader, der næringsdrivande i stor 
grad er avhengig av turistseson-
gen, fordi kundegrunnlaget med 
fastbuande er for lite. Definisjo-

nen høver godt på Kalvåg, men 
her møter dei på baksida av 
demokratiske spelereglar. Alle 
skal få sagt sitt før avgjerda blir 
teken. Då spørst det om det blir 
søndagsopne butikkar denne 
turistsesongen.  

sØkte oM sØndaGsopen soMMarButikk: 

Fylkesmannen legg saka ut på høyring i sommar 
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