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Kjære medlemmer, 
 
Jeg håper at alle har hatt en fin sommer og er godt i gang med nye utfordringer.  
Her kommer et lite nyhetsbrev fra den nyvalgte lederen i foreningen. Takk for tilliten. 
 
NorPEN 25-26. oktober Stockholm- Monitoring Safety: invitasjon til åpent seminar. 
Frist for påmelding 9. september.  
Norpen er et nordisk forskningsnettverk. Torsdag ettermiddag og fredagens foredrag er 
åpne  for alle, også for ikke medlemmer av forskningsnettverket. Se 
www.nhv.se/norpenmeetings 
 
Vårmøte 2012 
Ble avholdet etter planen med et godt fremmøte og ivrige deltagere. Takk til alle som 
bidro med presentasjoner og diskusjoner. Referat fra den faglige delen og 
generalforsamlingen er lagt ut på hjemmesiden www.farmakoepi.no 
 
Vellykket symposium for professor Åsmund Reikvam: Farmakoterapi for hjertet.   
Den 20. juni  var det mange flotte foredrag til ære for Åsmund Reikvam som nå går over 
i pensjonistenes rekker. Han ble behørig takket. Åsmund har også vært leder for vår 
forening gjennom flere år og fortjener en stor takk for sitt engasjement  for 
farmakoepidemiologisk forskning i Norge. Vi håper han fortsetter med forskningen som 
professor emeritus.   
 
Inspirerende konferanse: ISPE – Barcelona 2012. 
En del av oss deltok på den årlige konferansen til International Society for 
Pharmacoepidemiology.  Vi har nettopp kommet hjem fulle av inspirasjon og nye ideer. 
Det var ca 1170 deltagere på konferansen. Det var plenumsforedrag, påmeldte foredrag, 
symposier, kurs og postersesjoner, som dekket et vidt felt.  Åpningsforedraget ved Sir 
Michael Rawlins tok for seg betydningen av farmakoepidemiologi for beslutningstagere 
innen legemiddelfeltet. Han fremhevet at  randomiserte studier alene kommer til kort 
blant annet fordi de er gjort i selekterte grupper under spesielle omstendigheter. 
Farmakoepidemiologiske studier  på sin side har også sine utfordringer.  Dette ble klart 
demonstrert i avslutningssesjonen med  flere foredragsholdere. Temaet var ”Evaluating 



cancer risk with diabetes treatment; methodological challenges.  Se ellers ISPE’s 
hjemmeside for mer informasjon om programmet.  I følge deltagerlisten deltok det 23 
personer fra Norge. Vi kunne gjerne ha vært flere.  Denne årlige konferansen anbefales 
for alle som er interessert i legemiddelbruk i befolkningen. 
 
Vårmøte 2013 i Tromsø 
blir lagt til Institutt for farmasi ved Universitetet i Tromsø. Nærmere informasjon om 
tidspunkt og program kommer senere. Vi tar gjerne imot forslag til temaer som ønskes 
belyst .  
 
Kontingent 2012: kr 100 
De som fortsatt ikke har betalt kontingent på 100 kr for 2012, oppfordres til å gjøre det. 
På den måten støtter du foreningens aktiviteter, gjør det mulig for oss å avholde 
vårmøter og drifte hjemmesiden. Den betales til Norsk forening for farmakoepidemiologi 
v/Randi Selmer, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo 
Bankkonto: 0540 08 93448 
 
 
Hjemmesiden 
Ellers vil vi gjerne ha innspill på hjemmesiden og informasjon fra medlemmene av 
interesse for foreningen, slik som disputaser, publikasjoner og møter.      
 
Ha en god høst! 
 
Med vennlig hilsen 
Randi Selmer  
leder    
  
 
 
 
 
 
 
 


