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Det ble ikke avholdt Generalforsamling i Forum for farmakoepidemiologi i 2003.
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STYREMØTER:
Det har vært avholdt fire styremøter i løpet av perioden:
16.09.02, 17.11.02, 01.04.03 og 12.11.03.
Informasjonsutveksling og den løpende kontakten mellom styremedlemmene er
ivaretatt pr. e-post.
GENERALFORSAMLING:
Siste generalforsamlingen ble avholdt i forbindelse med Vårmøtet 15.04.02.
SPESIELLE AKTIVITETER:
Vårmøtet i Forum for farmakoepidemiologi:
Vårmøtet 2002 ble arrangert 15.04.02. Ingebjørg Buajordet og Just Ebbesen var
invitert til å presentere ”Legemiddelbivirkningsprosjektet ved Akershus
universitetssykehus”.
I tillegg var medlemmene invitert til å melde inn foredrag. Av frie foredrag ble
følgende presentert:
• Kjersti Bakken ”Ja til østrogensubstitusjon. Positiv holdning blant norske kvinner
mellom 45-54 år”.
• Hanne Strøm ”Bruk av antibakterielle midler i Europa. En sammenlignende
studie”.
• Svetlana Skurtveit ”Total dødelighet hos brukere av nerve- og sovemedisiner”.
• Jørund Straand ”Forgifter vi sykehjemsbeboere med legemidler?”
Vårmøtet 2003 ble ikke arrangert, men medlemmene ble oppfordret til å delta på
Norsk Forening for Epidemiologi konferanse 13-14.11.2003 i Oslo.
Reseptbasert legemiddelregister
Forum for farmakoepidemiologi leverte 21.05.03 en høringsuttalelse til Forskrift om
reseptbasert legemiddelregister.

Farmakoepidemiologisk forskningsprogram
Styret har diskutert mulighetene til å få et eget forskningsprogram i anvendt
legemiddelforskning (farmakoepidemiologi) under NFR. Foreløpig har dette ikke
vært mulig, men ordet legemiddelepidemiologi er nå inkludert under avsnittet om
legemiddelforskning i statsbudsjettet for 2004.
Elektronisk adresseliste over medlemmene i Forum for farmakoepidemiologi
Styret har arbeidet fram en elektronisk adresseliste for alle medlemmene. Den
benyttes fra om med 01.01.2004 ved utsendelser av informasjon til medlemmene.
Nyhetsbrev:
Det er sendt ut to nyhetsbrev, mars 2003 og februar 2004
Deltagelse på internasjonale møter:
Styret har vært representert på følgende kongresser/møter:
• Den 2. Nordiske konferansen i epidemiologi, Århus, Danmark, juni 2002.
• Primærmedisinsk uke, Oslo, oktober 2002.
• Den 10. norske epidemiologikonferansen, Trondheim, november 2002.
• Den 6. kongressen i European Association for Clinical Pharmacology and
Therapeutics, Istanbul, juni 2003.
• 19th International Conference on Pharmacoepidemiology (ICPE), Edinburgh,
Scotland, August 2002.
• 20th International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk
Management, Philadelphia, USA, 2003.
• Nidaroskongressen, Trondheim, oktober 2003.
• Den 11. norske epidemiologikonferansen, Oslo, november 2003.
Ny representant i styret til EURODURG:
Hanne Strøm er norsk representant for perioden 2002-2004.
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