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Generalforsamling 
De nye medlemmene til styret ble valgt på generalforsamlingen i 2010, som ble 
avholdt i forbindelse med Vårmøtet 14.04.2010. Funksjonstiden for styret er 2 år. Nytt 
styre vil derfor bli valgt på generalforsamling 2012. 
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 2011. Årskontigenten har vært kr. 
100. 
 
Styremøter 
Det har vært avholdt 2 styremøter i løpet av perioden, den 03.11.2011, og den 
25.01.2012. Informasjonsutveksling og den løpende kontakten mellom 
styremedlemmene er ivaretatt per e-post. 
 
 
 
 
Vårmøtet 2011 
 
Vårmøtet ble avholdt 06.04.2010 ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, 
Universitetet i Bergen, og besto av tre seksjoner med foredrag. Det var 42 deltakere 
tilstede på den faglige delen av Vårmøtet. Programmet på vårmøtet var som følger: 

 
Seksjon 1: Bruk av helseregistre i farmakoepidemiologisk forskning 
Møteleder: Anders Engeland   

 



- Lill Trogstad, Folkehelseinstituttet 
RegFlu- effekten av influensa A H1N1, vaksinasjon og bruk av anti-viralia på 
svangerskapsutfall 
 

- Inger Johanne Bakken, Norsk pasientregister 
Norsk pasientregister i epidemiologisk forskning - fra opphold til pasient med 
personentydige data 
 

- Helle Kieler, Karolinska Stockholm 
Bruk av SSRI i svangerskapet og risiko for persisterende pulmonell 
hypertensjon hos nyfødte – et prosjekt basert på koblinger mellom medisinske 
fødselsregistre og nasjonale reseptregistre i de nordiske land 
 

  
Seksjon 2: Eldre og legemidler – aktuelle problemstillinger  
Møteleder Sabine Ruths 

 
- C. Ineke Neutel , Svetlana Skurtveit, Christian Berg, Folkehelseinstituttet  

Polypharmacy of Potentially Addictive Medication in the Elderly - Quantifying 
Usage  
 

- Sabine Ruths, Universitetet i Bergen 
Tidstrender for psykofarmakabruk i sykehjem 
 

- Gunhild Nyborg, Universitetet i Oslo 
Potensielt uhensiktsmessig legemiddelbruk hos hjemmeboende eldre i Norge - 
et stort problem?  
 

- Marit Bakken, Universitetet i Bergen 
 Forskrivningskvalitet i forsterket sykehjemsavdeling og sykehus   
 

- Bettina Husebø, Universitetet i Bergen  
Reduction of behavioural disturbances by pain treatment in nursing home 
patients with dementia: A cluster randomized clinical trial of efficacy 

 
 
Seksjon 3: Frie foredrag 
Møteleder Ingebjørg Buajordet 

 
- Helle Endresen, Universitetet i Bergen 

Bruk av diabeteslegemidler i perioden 2004-2010, overholdes 
behandlingsretningslinjer og refusjonsregler for gliptinbruk? 

 
- Vidar Hjellvik, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo 

The relationship between unfavourable behaviour in the ages 13-25 and 
subsequent use of potentially addictive prescription drugs in Norwegian men 
and women 

 
- Ingeborg Hartz, Høyskolen i Hedemark, Elverum 



Reproducibility of patterns use of potentially addictive drugs over generations 
– a record- linkage study 

 
- Svetlana Skurtveit, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo 

I hvilken grad utvikler nye brukere av svake opioider vedvarende eller 
sannsynlig problematisk opioidbruk? 

 
 
Nyhetsbrev 
Det er sendt ut to nyhetsbrev i november 2011og ett i februar 2012, som er lagt ut på 
foreningens hjemmeside. 
 
 
Deltagelse på nasjonale og internasjonale møter 
Styret har vært representert på følgende kongresser/møter: 

 27th International conference on pharmacoepidemiology and therapeutic risk 
management  (ICPE), august, Chicago, USA 

 Drug exposure and prescribing quality in a Nordic context 
5th Nordic Pharmacoepidemiological Network (NorPEN) Meeting 
Odense, October 13-14, 2011 
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Sekretær 
 
  

 


