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Generalforsamling
De nye medlemmene til styret ble valgt ved akklamasjon på generalforsamlingen
2010, som ble avholdt i forbindelse med Vårmøtet 14.04.2010. Funksjonstiden for
styret er 2 år.
Valgkomitè: Åsmund Reikvam (UiO), Kari Furu (FHI), Jørund Straand (UiO)
Revisor: Christian Lie Berg (FHI).
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 61 betalende medlemmer i 2010. Årskontigenten har vært kr.
100.
Styremøter
Det har vært avholdt tre styremøter i løpet av perioden, den 14.04.2010, 03.11.2010
og den 09.02.2011. Informasjonsutveksling og den løpende kontakten mellom
styremedlemmene er ivaretatt per e-post.
Høringsuttalelser
Helse- og omsorgsdepartementet gjennomførte fra 18.10.2010 til 18.1.2011 en åpen
netthøring til ”Fremtidens helsetjeneste:trygghet for alle” som et ledd i arbeidet med
Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015)
(https://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/).To høringssvar ble sendt inn på
vegne av foreningen, ett under Forskning og innovasjon
(https://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/tema/forskning-oginnovasjon/enkeltsvar/12379/ ) og ett under Legemidler og legemiddelbruk
(https://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/tema/legemidler-oglegemiddelbruk/enkeltsvar/12391/ )

Vårmøtet 2010
Vårmøtet ble avholdt 14.04.2010 ved avdeling for allmenmedisin, UiO, og besto av et
symposium om KTV-prosjektet og en del med frie foredrag, den 14. april. Det var 46
deltakere tilstede på den faglige delen av Vårmøtet. Programmet på vårmøtet var
som følger:
Symposium: KTV-prosjekter - møteleder Jørund Straand
Kollegabasert terapiveiledning (KTV): prosjektet i et nøtteskall
Jørund Straand, Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE), Seksjon for
allmennmedisin, UiO
Travelhet i allmennpraksis – påvirker det legenes forskrivningsmønster av antibiotika
for luftveisinfeksjoner? Svein Gjelstad, AFE, Seksjon for allmennmedisin, UiO
Norwegian General Practice (NorGeP) kriteriene for å vurdere potensielt
uhensiktsmessig forskrivning til eldre pasienter: en modifisert Delphi-undersøkelse.
Sture Rognstad, AFE, Seksjon for allmennmedisin, UiO
Bedrer Kollegabasert TerapiVeiledning i allmennpraksis legenes forskrivningspraksis
overfor eldre pasienter? Sture Rognstad, AFE, Seksjon for allmennmedisin, UiO
Vente og se resept på antibiotika ved øvre luftveisinfeksjoner – en brukbar metode
for å redusere allmennlegers antibiotikaforskrivning? Morten Lindbæk, Seksjon for
allmennmedisin, UiO
Frie foredrag – møteleder Ingebjørg Buajordet
Muskelbivirkninger ved statinbehandling Martin Prøven Bogsrud, Lipidklinikken, UiO
Generisk substitusjon - nye utfordringer for legemiddeletterlevelse i Norge. Helle
Håkonsen, Farmasøytisk institutt, UiO
Legemiddelinformasjon og graviditet – evaluering av RELIS sin rolle. Sofia Frost
Widnes, Relis Vest
Bruk av potensielt vanedannende legemidler blant uføretrygdede i Norge. Ingeborg
Hartz, Høyskolen i Hedmark/Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Nyhetsbrev
Det er sendt ut to nyhetsbrev i desember 2010 og ett i februar 2011 , som er lagt ut
på foreningens hjemmeside.

Deltagelse på nasjonale og internasjonale møter
Styret har vært representert på følgende kongresser/møter:



26th International conference on pharmacoepidemiology and therapeutic risk
management (ICPE), Brighton, UK

Eurodurg
Et sammendrag av våre aktiviteter er publisert i EuroDurg bulletin No 21, Januar
2011.
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