Årsrapport, mars 2004 – april 2005
Styret for ovennevnte periode
(Alle i styret ble valgt for 2 år på generalforsamlingen 29.03.2004):
Leder:
Åsmund Reikvam
Nestleder:
Ingebjørg Buajordet
Sekretær:
Sabine Ruths
Kasserer:
Kjersti Bakken
Styremedlem: Jørund Straand
Varamedlem: Marit Rønning
Varamedlem: Kirsten Myhr
Sekretariatfunksjon
WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology har tidligere foretatt
utsendelser til medlemmene. Fra årsskiftet har Institutt for samfunnsmedisin, UiTø,
overtatt sekretariatfunksjonen. Kasserer og sekretær har ført medlemsoversikten.
Forumet har hatt 51 betalende medlemmer i 2004. Årskontigenten har vært kr. 100.- .
Styremøter
Det har vært avholdt 3 styremøter i løpet av perioden: 29.03.04 Oslo – etter
generalforsamlingen; 11.05.04 Oslo; 11.11.04 Bergen – i forbindelse med sesjon om
farmakoepidemiologi, i tilknytning til Årsmøte i Forening for Norsk Epidemiologi.
Informasjonsutveksling og den løpende kontakten mellom styremedlemmene er
ivaretatt per e-post.
Generalforsamling
Generalforsamlingen 2004 ble avholdt i forbindelse med Vårmøtet 29.03.04.
Spesielle aktiviteter
Vårmøte i Norsk forening for farmakoepidemiologi
Vårmøtet 2004 ble arrangert 29.03.04. Faglig del bestod av fire frie foredrag:
• Elena Kvan ”Lav andel av diabetikere med hjerteinfarkt får trombolytisk
behandling – hvorfor?”
• Kjersti Bakken ”Betydningen av hormonbruk i overgangsalderen for utviklingen
av brystkreft hos voksne kvinner. NOWAC-studien”.
Klyngerandomiserte studier blant legekontor i allmennpraksis – metodologiske og
organisatoriske forhold.
• Signe Flottorp ”Best mulig praksis”.
• Atle Fretheim ”Rasjonell legemiddelforskrivning i allmennpraksis”.

Farmakoepidemiologi på NOFE
Vår forening arrangerte egen sesjon om farmakoepidemiologi 11.11.04 i forbindelse
med årsmøtet i Norsk forening for epidemiologi i Bergen. Foreningen bidro med 6
foredrag og 3 posters. Dette var et vellykket arrangement.
Hjemmeside
Hjemmesiden har blitt oppgradert http://www.farmakoterapi.uio.no/durg/index.html.
Siden inneholder informasjon om foreningens formål og aktiviteter (norsk og
engelsk), samt linker til relevante institusjoner og kongresser/møter. Linker til
farmakoepidemiologisk forskning (publikasjoner og pågående prosjekter) er under
forberedelse.
Elektronisk adresseliste
Styret har oppdatert elektronisk adresseliste for alle medlemmer. Fra nå av vil all
utsendelse av informasjon og kontingentinnkreving skje via e-post.
Nyhetsbrev
Det er sendt ut ett nyhetsbrev, august 2004, til registrerte og potensielle nye
medlemmer.
Navneskifte
Styret har diskutert endring av navn fra ”forum” til ”norsk forening” for
farmakoepidemiologi. Forslag om navneskifte fremmes formelt for
generalforsamlingen.
Deltagelse på nasjonale og internasjonale møter
Styret har vært representert på følgende kongresser/møter:
EuroDURG-møte om kvalitetsindikatorer, Mechelen, Belgia, mai 2004
WONCA Europe, Amsterdam, Nederland, juni 2004
20th International conference on pharmacoepidemiology (ICPE), Bordeaux,
Frankrike, august 2004
Primærmedisinsk uke, Oslo, oktober 2004
Den 12. norske epidemiologikonferansen, Bergen, november 2004
Demensdagene, Oslo, november 2004
NSFT Vintermøtet Beito, januar 2005
Ny representant i styret til EuroDURG:
Hege Salvesen Blix er norsk representant (sekretær) for perioden 2004 - 2006.
11.03.05 S.R.

