
 
 
Årsrapport, april 2005 -  april 2006 
 
Styret for ovennevnte periode 
(Alle i styret ble valgt for 2 år på generalforsamlingen 29.03.2004): 
Leder:      Åsmund Reikvam 
Nestleder:     Ingebjørg Buajordet  
Kasserer:     Kjersti Bakken 
Sekretær:     Sabine Ruths 
Styremedlem:   Jørund Straand 
Varamedlem:    Marit Rønning 
Varamedlem:    Kirsten Myhr  
 
Sekretariatfunksjon 
Institutt for samfunnsmedisin, UiTø, har sekretariatfunksjon med utsendelser til 
medlemmene. Kasserer og sekretær har ført medlemsoversikten. Forumet har hatt 
XX betalende medlemmer i 2005. Årskontigenten har vært kr. 100. 
 
Styremøter 
Det har vært avholdt 2 styremøter i løpet av perioden: 11.04.05 Oslo, etter 
generalforsamlingen, og 01.12.05 Oslo. Informasjonsutveksling og den løpende 
kontakten mellom styremedlemmene er ivaretatt per e-post. 
 
Generalforsamling 
Generalforsamlingen 2005 ble avholdt i forbindelse med Vårmøte 11.05.05.  
 
Spesielle aktiviteter 
 
Vårmøte i Norsk forening for farmakoepidemiologi 
Vårmøtet 2005 ble arrangert 11.04.05. Faglig del bestod av to inviterte og to frie 
foredrag: 

• Marit Rønning ”Klassifikasjon (taksonomi) for kvalitetsindikatorer – rapport fra 
arbeidet i EuroDURG”. 

• Sabine Ruths ” Kvalitetsindikatorer – nyttige redskap for 
farmakoepidemiologiske studier?” 

• Marit Rønning ” Rutiner for tilgang på data fra Registeret” 
• Hedvig Nordeng ” Legemiddeleksponering i svangerskapet – muligheter for 

studier ved kopling av ulike registre”. 
• Anne Gerd Granås ” Spontanrapportering av bivirkninger i apotek – 

farmasøyters erfaringer og  holdninger”. 
• Kirsten Viktil ” Legemiddelrelaterte problemer i sykehus: betydningen av 

pasientintervju”. 



 
 
Risikohåndtering på Beitomøte 
DURG ved Ingebjørg Buajordet har organisert et eget symposium om 
risikohåndtering med bl.a. foredrag om system for risikohåndtering, bruk av WHO-
databasen for å fange opp signaler vedr bivirkninger tidlig, legemiddelindustriens 
rolle. 
 
Hjemmeside 
Hjemmesiden http://www.farmakoterapi.uio.no/durg/index.html inneholder 
informasjon om foreningens formål og aktiviteter (norsk og engelsk), samt linker til 
relevante institusjoner, kongresser/møter og farmakoepidemiologisk forskning 
(publikasjoner og pågående prosjekter).    
 
Elektronisk adresseliste 
Styret har oppdatert elektronisk adresseliste for alle medlemmer. All utsendelse av 
informasjon og kontingentinnkreving skjer via e-post. 
 
Nyhetsbrev 
Det er sendt ut ett nyhetsbrev, januar 2005, til registrerte og potensielle nye 
medlemmer.  
 
Navneskifte 
Styret har foreslått endring av navn fra ”forum” til ”norsk forening” for 
farmakoepidemiologi. Forslag om navneskifte ble vedtatt på generalforsamlingen.  
 
Deltagelse på nasjonale og internasjonale møter 
Styret har vært representert på følgende kongresser/møter: 
EACPT i Poznan, juni 2005 
EuroDURG-møte i Ulster, Coloraine, Nord Irland, juni 2005 
Farmasidagene 
NSFT Vintermøtet Beito, januar 2006, med eget symposium om risikohåndtering   
 
Representant i styret til EuroDURG: 
Hege Salvesen Blix er norsk representant (sekretær) for perioden 2004 - 2006.  
 
06.04.06 S.R. 
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