Årsrapport, april 2006 - april 2007
Styret for ovennevnte periode
(Alle i styret ble valgt for 2 år på generalforsamlingen 26.04.2006):
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 sekretariatsfunksjon i samarbeid med Institutt
for farmakoterapi, UiO. All utsendelse av informasjon og kontingentinnkreving skjer
via e-post. Kasserer og sekretær har ført medlemsoversikten. Foreningen har hatt 41
betalende medlemmer i 2006. Årskontigenten har vært kr. 100.
Styremøter
Det har vært avholdt ett styremøte i løpet av perioden, den 26.04.06, etter
generalforsamlingen. Informasjonsutveksling og den løpende kontakten mellom
styremedlemmene er ivaretatt per e-post.
Generalforsamling
Generalforsamlingen 2006 ble avholdt i forbindelse med Vårmøtet 26.04.06.

Spesielle aktiviteter
Vårmøte i Norsk forening for farmakoepidemiologi
Vårmøtet 2006 ble arrangert 26.04.06. Den faglige delen bestod av syv frie foredrag:
• Ingeborg Hartz ”Brukermønstre for kolesterolsenkende legemidler i Norge –
data fra helseundersøkelsene og NorPD”.
• Solveig Sakshaug ”Endring i statinvalg som følge av nye refusjonsregler”
• Kirsten Viktil ”Polyfarmasi – en indikator med begrenset verdi?”
• Hege Slavesen Blix ”Bruk av risikomedikamenter ved redusert nyrefunksjon”
• Sabine Ruths ”Klassifikasjon av legemiddel-relaterte problem”
• Benter Werner ”Kan warfarinbivirkninger unngås? Resultater fra oppfølging av
bivirkninger”
• Reidun Kjome ”Diabetestester på norske apotek”.

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).
Nyhetsbrev
Det er sendt ut et nyhetsbrev i mars 2007 til registrerte og potensielle nye
medlemmer.
Deltagelse på nasjonale og internasjonale møter
Styret har vært representert på følgende kongresser/møter:
• European general practice research network (EGPRN) conference,
København
• Wonca Europe conference, Florence
• European general practice research network (EGPRN) conference, Kevala
• Primærmedisinsk uke, Oslo
• 22nd International conference on pharmacoepidemiology and therapeutic risk
management (ICPE), Lisboa
Representant i styret til EuroDURG:
Hege Salvesen Blix er norsk representant (sekretær) for perioden 2006 - 2008.
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