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Sekretariatfunksjon 
Informasjon til medlemmene har blitt sendt via e-post, og kontingentinnkreving også 
per post. Kasserer og sekretær har ført medlemsoversikten. Foreningen har hatt 40 
betalende medlemmer i 2007. Årskontigenten har vært kr. 100. 
 
Styremøter 
Det har vært avholdt to styremøter i løpet av perioden, den 18.04.07 etter 
generalforsamlingen, og den 23.11.07 i forbindelse med NOFE-konferansen i Oslo. 
Informasjonsutveksling og den løpende kontakten mellom styremedlemmene er 
ivaretatt per e-post. 
 
Generalforsamling 
Generalforsamlingen 2007 ble avholdt i forbindelse med Vårmøte 18.04.07.  
 
Spesielle aktiviteter 
 
Vårmøte i Norsk forening for farmakoepidemiologi 18.04.07.  
Den faglige delen bestod av syv frie foredrag: 

 Marit Waaseth (UiTø) ”Plasmanivå av kjønnshormoner relatert til 
egenrapportert hormonbruk og menstruasjonsstatus”. 

 Maren Noordsveen (UiO) ”Warfarinbrukere innlagt i sykehus: samtidig bruk av 
NSAID/aspirin og frekvens av legemiddelrelaterte problemer”. 

 Anne Katrine Eek (UiO) ”Bruk av benzodiazepiner og og forekomst av 
legemiddelrelaterte problemer hos lungepasienter innlagt i sykehus”. 

 Svetlana Skurtveit (FHI) ”Veitrafikkulykker knyttet til forskrivning av legemidler: 
en registerbasert kohortstudie”. 

 Linda Amundsen (RELIS Midt-Norge) ”Spontanrapporterte bivirkninger i 
forbindelse med generisk bytte i 2005”. 

 Cecilie Kjørholdt SLV) ”En forbrukerundersøkelse i forbindelse med salg av 
reseptfrie legemidler utenom apotek – LUA-ordningen”. 



 Ingeborg Hartz (UiTø) ”Legemiddeløkonomiske studier av statiner – er 
statinene kostnadseffektive?” 

 
NOFE-konferansen 22. -23. november 
DURG har arrangert en egen sesjon om legemiddelspørsmål som besto av seks 
foredrag: 
 
 
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/konferanser og farmakoepidemiologisk forskning 
(publikasjoner og doktorgrader).    
 
Nyhetsbrev 
Det er sendt ut et nyhetsbrev i januar 2008 til registrerte og potensielle nye 
medlemmer.  
 
Deltagelse på nasjonale og internasjonale møter 
Styret har vært representert på følgende kongresser/møter: 

 Nordisk kongress i allmennmedisin. Reykjavik 
 International conference on pharmacoepidemiology and therapeutic risk 

management  (ICPE), Quebec city, Canada 
 Wonca Europe conference, Paris 
 Nidaroskongressen, Trondheim 
 

 
Representant i styret til EuroDURG: 
Hege Salvesen Blix er norsk representant (sekretær) for perioden 2006 - 2008.  
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