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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 65 betalende medlemmer i 2009. Årskontigenten har vært kr.
100.
Styremøter
Det har vært avholdt to styremøter i løpet av perioden, den 15.10.2009 og den
3.3.2010. Informasjonsutveksling og den løpende kontakten mellom
styremedlemmene er ivaretatt per e-post.
Revidering av statuttene/vedtektene
I forbindelse med registrering av foreningen i Brønnøysundregisteret har det vært
nødvendig å oversette statuttene til norsk. Samtidig så foreningen behov for å
oppdatere statuttene på noen punkter. Forslag til nye statutter ble behandlet og
godkjent på generalforsamling april 2009.
Høringsuttalelser
Det er utarbeidet høringsuttalelse til strategiplanen ”Strategi for modernisering og
samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010-2020:
Gode helseregistre- bedre helse”. Høringsuttalelsen er lagt ut på foreningens
hjemmeside.
Generalforsamling
Generalforsamlingen 2009 ble avholdt i forbindelse med Vårmøtet 25.04.2009.
Vårmøtet 2009 ble lagt til Reseptregisterets 5-årsjubileum arrangert av
Folkehelseinstituttet (se program nedenfor).

Generalsamlingen ble etterfulgt av jubileumsseminaret, som hadde følgende program
Hanne Strøm, Norwegian Institute of Public Health
Introduction to the NorPD
Jerry Avorn, Harvard Medical School
Assessment of the contribution of pharmacoepidemiological research to public health
Jørund Straand, University of Oslo
NorPD data- a useful tool for improving general practitioners prescribing practice
Jørg Mørland, Norwegian Institute of Public Health
Traffic accident risks associated with the prescription of medicinal drugs
Jesper Hallas, University of Southern Denmark
Research potential of NorPD and similar prescription databases
Kari Furu, Norwegian Institute of Public Health
Prescription of drugs among fathers and mothers before and during pregnancy
Jørgen Bramness, University of Oslo
The role of pharmacoepidemiological studies in the market withdrawal of carisoprodol
in Europe
Ingeborg Hartz, Hedmark University College
Social inequalities in prescription drug use
Nyhetsbrev
Det er sendt ut tre nyhetsbrev i juli og november 2009 og ett i februar 2010 til
registrerte og potensielle nye medlemmer.
Deltagelse på nasjonale og internasjonale møter
Styret har vært representert på følgende kongresser/møter:
 25th International conference on pharmacoepidemiology and therapeutic risk
management (ICPE), Rhode Island, USA
 2nd Nordic Pharmacoepidemiological Network (NorPEN)meeting, Oslo 20.21.October 2009

Representant i styret til EuroDURG:
Det er for tiden ingen norske representanter i styret i EuroDurg.
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