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Generalforsamling
De nye medlemmene til styret ble valgt på generalforsamlingen 2008, som ble
avholdt i forbindelse med Vårmøtet 16.04.08.
Vårmøte i Norsk forening for farmakoepidemiologi 16.04.07.
Det var 57 deltakere til stede på den faglige delen av Vårmøtet. Den faglige delen av
Vårmøtet besto av et symposium om statiner og en del med frie foredrag.
Symposium: Statiner – aktuelle problemstillinger
 Solveig Sakshaug, Norsk folkehelseinstitutt
Hvem er statinbrukerne? Nye data fra reseptregisteret
 Kjetil Retterstøl, Lipidklinikken, Rikshospitalet
Høydose- versus lavdosebehandling med statiner – færre kardiovaskulære
hendelser, men ikke økt overlevelse?
 Tor Ole Klemsdal, Klinikk for forebyggende medisin, Ullevål
Universitetssykehus.
Hvordan bruke lipidsenkende medikamenter i primærprofylakse?
 Gisle Langslet, Lipidklinikken, Rikshospitalet.
Bivirkninger av statiner – særlige diagnostiske utfordringer
Frie foredrag
 Svein R Kjosavik, Allmennmedisinsk forskninsgssenter, Bergen
Bruk av psykofarmaka i Norge
 Sture Rognstad, Allmennmedisinsk forskningssenter Oslo
Nye kriterier for uhensiktsmessig legemiddelforskrivning til eldre pasienter i
allmennpraksis

 Anna K Jönsson, Divisjon for klinisk farmakologi, Lindköping universitet,
Sverige
Incidence of fatal adverse drug reactions: a population based study.
Sekretariatfunksjon
Informasjon til medlemmene, både de som betalte kontingent i fjor og til tidligere
betalende som ikke aktivt har meldt seg ut av foreningen, har blitt sendt via e-post.
Foreningen har hatt 60 betalende medlemmer i 2008. Årskontingenten har vært kr.
100.
Styremøter
Det har vært avholdt to styremøter i løpet av perioden, den 16.04.08 etter
generalforsamlingen, og den 27.11.08. Informasjonsutveksling og den løpende
kontakten mellom styremedlemmene er ivaretatt per e-post.
Hjemmeside
Det er opprettet en ny hjemmeside: http://www.farmakoepi.no. Hjemmesiden
inneholder informasjon om foreningens formål, statutter, og aktiviteter (norsk og
engelsk), herunder nyhetsbrev, referat fra styremøter, årsrapporter, uttalelser, samt
linker til relevante institusjoner, kongresser/konferanser. Det er nå mulig å melde seg
inn i foreningen direkte på foreningens hjemmeside.
Revidering av statuttene/vedtektene
I forbindelse med oppretting av hjemmesiden måtte foreningen registreres i
Enhetsregisteret i Brønnøysundregisterene. Dette gjorde det nødvendig å oversette
statuttene til norsk. Styret har gjennomgått nåværende engelske statuttene og ser
behov for oppdatering på flere punkter. Forslag til nye statutter vil bli lagt fram for
generalforsamlingen april 2009.
Nyhetsbrev
Det er sendt ut et nyhetsbrev i januar 2009 til registrerte og potensielle nye
medlemmer.
Uttalelser – henvendelse til Reseptregisteret
Foreningen var en aktiv pådriver for å få opprettet det nasjonale reseptregisteret,
som er viktig datakilde for den farmakoepidemiologiske forskningen i Norge. Styret
har ønsket å delta aktivt i videreutviklingen av Reseptregisteret og har sendt en
henvendelse med innspill til utvidelse av variabler i registeret, i første omgang det
som er mulig uten endringer i dagens forskrift. Det etterlyses variabler som bedrer
presisjonsnivået på informasjonen i registeret vedrørende rekvirent, samt at
utstedelsesdato for resept og informasjon om forskrevet døgndose blir tilgjengelig.
Deltagelse på nasjonale og internasjonale møter
Styret har vært representert på følgende kongresser/møter:
 24th International conference on pharmacoepidemiology and therapeutic risk
management (ICPE), København, Danmark
Representant i styret til EuroDURG:
Hege Salvesen Blix er norsk representant (sekretær) for perioden 2006 - 2008. Det

er ikke lenger noen fra Norge i styret for EuroDURG. Ingebjørg Buajordet er
kontaktperson, som leder for Norsk forening for farmakoepidemiologi.
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