
 
          

 
 
 
 
 
13. februar 2012 

 
 
Medlemsbrev nr 1, 2012 
 
  
 
Kjære medlemmer, 
 
Vi er godt inne i 2012 og styret i foreningen har allerede hatt sitt første styremøte i år. 
Hovedtemaet vårt har vært planleggingen av årets Vårmøte. Et foreløpig program 
presenteres i dette medlemsbrevet. 
 
Vårmøte torsdag 26. april 2012  
 
Kl 13-15.30 Legemiddelbruk og svangerskap   
 
Anders Engeland, Folkehelseinstituttet, Bergen/Oslo  
Fars medikamentbruk i forhold til uønskede svangerskapsutfall  
  
Kari Furu, Folkehelseinstituttet, Oslo  
SSRI-bruk i svangerskapet - siste nytt basert på nordisk samarbeidsstudie med 1,6 
millioner svangerskap  
 
Hedvig Nordeng, Farmasøytisk institutt, Oslo 
Konsekvenser av antidepressiva i svangerskapet. Resultater fra Mor-barnprosjektet  
 
Randi Selmer, Folkehelseinstituttet, Oslo  
Metodiske utfordringer ved bruk av ulike datakilder i forskning på legemiddeleksponering 
i svangerskapet  
 
 
Sofia Frost Widnes, RELIS Vest, Bergen 
Utfordringer i å kommunisere risiko av legemiddelbruk i svangerskapet. 
 
Kaffe og mat 
 
Kl 16-17 Frie foredrag  
Vi oppfordrer medlemmene til å melde på innlegg til frie foredrag. De kan være både 
innenfor og utenfor temaet ”Legemiddelbruk og svangerskap”. 



NB! Frist for å melde på innlegg er 15. mars 2012 til 
ingebjorg.buajordet@legemiddelverket.no 
 
 
Kl 17-18 Generalforsamling 

 Årsberetning 
 Regnskap 
 Budsjett 
 Kontingent 
 Valg 
 Eventuelt 

 
Dersom du har forslag til saker du som medlem ønsker å ta opp på 
generalforsamlingen, ber vi om at dette meddeles styret, ved e-post til  
ingebjorg.buajordet@legemiddelverket.no innen 1. april 2012 
 
 
Ny Stortingsmelding på gang om pasientsikkerhet – skal vi engasjere 
oss? 
Denne Stortingsmeldingen har utgangspunkt i at Regjeringen vil bedre kvaliteten i 
helsetjenesten. Viktig for styringen av helsetjenesten, er evalueringer av resultatene av 
pasientbehandlingen. Man trenger verktøy for å måle dette og Regjeringen vil derfor i 
2012 fremme Norges første stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og 
omsorgstjenesten.  
 
Styret har diskutert denne saken og har vurdert det slik at dette ikke er en melding som 
har spesiell interesse for våre medlemmer. Vi vil imidlertid minne om tidligere innspill til 
Storingsmeldingen om Gode helseregistre – bedre helse der vi påpekte betydningen av 
at forskere har god tilgang til data fra helseregistrene.  
   
 
Nytt nummer av EuroDURG bulletin 
Det er kommet nytt nummer av EuroDURG bulletin. Her får du innblikk i aktiviteter innen 
vårt område i Norge og andre land. Link til dette nummeret finner du her: 
http://www.pharmacoepi.org/eurodurg/bulletins/gen_2012/DURGB22.pdf 
  
 
Med vennlig hilsen 
Ingebjørg Buajordet 
leder    
  
 
 
 
 
 
 
 


