9. januar 2009

Kjære kollega,
Godt nytt år ønskes alle våre medlemmer!
Her kommer en liten oppdatering om foreningens virksomhet.
Det var et vellykket og godt besøkt vårmøte 16. april 2008 (se eget referat). Det nyvalgte styret
vil gjerne takke det forrige styret for flott innsats og håper at vi kan videreføre foreningen som et
viktig faglig forum for farmakoepidemiologi i Norge.
Den første utfordringen for det nye styret var å opprette ny hjemmeside fordi den forrige måtte
flyttes fra serveren ved Universitetet i Oslo. Vi er takknemlige for at kasserer Randis mann
Harald, hjalp til med webløsningen.
www.farmakoepi.no – er vår nye hjemmeside!
Vi har registrert Norsk forening for farmakoepidemiologi i Enhetsregisteret hos
Brønnøysundregistrene og har fått nytt domene. Her finner dere informasjon om aktuelle møter,
kongresser, referater, lenker til relevante institusjoner, nasjonale og internasjonale
forskningsnettverk. Tips oss gjerne om informasjon som kan ha interesse for våre medlemmer.
Ta kontakt med web-ansvarlig Randi Selmer via e-post Randi.Selmer@fhi.no.

Medlemskontingent for 2009 – kr 100
Styret vedtok på generalforsamlingen 16. april 2008 å opprettholde medlemskontingenten på kr
100. Dette medlemsbrevet sendes kun ut som e-post, og det sendes ut til både de som betalte
kontingent i fjor og til tidligere betalende som ikke aktivt har meldt seg ut av foreningen. Vi håper
dette for mange bare har vært en forglemmelse og at dere fortsatt ønsker å være medlemmer!
Medlemskontingent betales til: Norsk forening for farmakoepidemiologi v/Randi Selmer
Bankkonto: 0540 08 93448
Merk innbetalingen med: Medlemskontingent 2009 og ditt navn.
Betalingsfrist: 1. februar 2009.
Hvis enkelte institusjoner foretar en samlet innbetaling for flere medlemmer, vennligst send en epost til Randi.Selmer@fhi.no med en oversikt over hvilke medlemmer innbetalingen gjelder.
Vi ønsker flere medlemmer og ber om at våre medlemmer tipser kolleger eller andre om vår
forening. Innmelding kan skje elektronisk ved å gå inn på hjemmesiden der informasjon finnes
under Innmelding.

Vårmøte 2009 blir 23. april
Norsk forening for farmakoepidemiologi sitt Vårmøte 2009 legges i år til Reseptregisterets 5-års
jubileum 23 april, som foregår i Folkehelseinstituttets lokaler i Geitmyrsveien 75, Oslo. Det
legges opp til et spennende fagseminar med nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Mer
informasjon om dette vil bli sendt ut fra Folkehelseinstituttet i løpet av januar. Vi vil også legge ut
informasjon på hjemmesiden.
Generalforsamling 2009
Generalforsamlingen, som vi normalt har hatt i etterkant av den faglige delen av vårmøtet, blir i
år den 23. april, 1000-1130, i forkant av fagseminaret. Det vil bli avholdt i et møterom i
tilknytning til seminaret. Et viktig punkt på generalforsamlingen i år vil være å diskutere
revidering av statuttene. I forbindelse med registreringen i Enhetsregisteret har styret gått
detaljert gjennom statuttene og har funnet ut at det er behov for en del justeringer. Forslag til nye
statutter vil bli sendt ut til medlemmene i god tid før generalforsamlingen. Vi håper at så mange
som mulig har anledning til å delta på generalforsamlingen fordi minst 1/3 av
medlemmene må avgi stemme for at generalforsamlingen kan være beslutningsdyktig
med hensyn til endringer av statuttene!
Uttalelser
Foreningen var en aktiv pådriver for å få opprettet det nasjonale reseptregisteret.
Reseptregisteret er viktig for den farmakoepidemiologiske forskningen i Norge. Styret vil fortsatt
aktivt delta i utviklingen av registeret og har sendt en henvendelse til Reseptregisteret om dette
(se lenke til Uttalelser på hjemmesiden).
Vintermøte på Beito
Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi har vintermøte på Beito 22.-25. januar :
http://www.nsft.net.
Forskningsnettverk
Vi har gleden av å informere om to nyopprettede forskningsnettverk innen farmakoepidemiologi:
- ENCePP: The European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and
Pharmacovigilance http://www.encepp.eu
- NorPEN: The Nordic Pharmaco Epidemiological Network (NorPEN) http://www.nhv.se/norpen

Med vennlig hilsen
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