
 
 
 
                                                                                             2. januar 2006 
Kjære kollega,                                                                        
 
Godt nytt år ønskes alle våre medlemmer. Den faglige aktiviteten blant medlemmene er 
bra, og medlemstallet har vist en pen økning de siste årene. 
 
Vårmøte: Neste møte blir vårmøtet som holdes onsdag 26. april 2006, kl 14 -18 (hold 
av datoen). Sted: Auditoriet, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Fredrik Holsts 
hus, Kirkevn 166, Oslo. 
Programmet er under planlegging, og vi oppfordrer medlemmer som ønsker å bidra, eller 
som har tips om tema, om å ta kontakt med undertegnede eller med andre 
styremedlemmer. Vi ønsker korte foredrag, og ser svært gjerne at våre yngre medlemmer 
holder innlegg (20 minutter inklusive spørsmål). Endelig program vil være på plass 
ultimo januar 2006. 
 
I tillegg til vårmøtet har vi hatt som mål å arrangere symposier ved hovedmøtene til 
organisasjoner som vi har fellesskap med. Således hadde vi et eget symposium ved 
årskonferansen til NOFE i Bergen i november 2004, og det samme skal vi ha ved NSFTs 
årsmøte (Beito) i januar 2006. 
 
Av internasjonale møter minnes om ISPE-kongressen som i 2006 holdes i Lisboa, 
Portugal 24.-27. august (abstraktfrist 15. februar). 
 
Vår forening er tilsluttet EURODURG, men det går nå mot at denne organisasjonen går 
inn i ISPE. Dette får ingen konsekvenser for vår nasjonale virksomhet. En bulletin om 
denne saken er ventet fra EURODURG om kort tid. 
 
Medlemskontingent: Denne er kr 100,- og bes betalt innen 15. februar. Kontingenten 
kan betales via nettbank til Postbankens kontonummer 0540 0893448, eller ved å 
benytte vedlagte pdf-giro (NB Ingen postutsending av giro). 
 
Vi ønsker flere medlemmer og ber om at våre medlemmer tipser kolleger eller andre om 
vår forening. Innmelding kan skje elektronisk ved å gå til vår hjemmeside 
(www.farmakoterapi.uio.no/durg) der informasjonen finnes under Innmelding. 
 
Vi oppfordrer til bruk av foreningens hjemmeside og ber særlig medlemmene om hjelp til 
å komplettere og oppdatere oversikten over doktorgrader og publikasjoner fra 

http://www.farmakoterapi.uio.no/durg


foreningens medlemmer. Meldinger om nye oppføringer kan sendes til 
kjersti.bakken@ism.uit.no eller til sabine.ruths@isf.uib.no  
 
Jeg håper på god oppslutning om vår forening i det året vi går inn i. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Åsmund Reikvam 
Leder 
Norsk forening for farmakoepidemiologi 
 
Adresse: Institutt for farmakoterapi, UiO, Postboks 1065 Blindern, 0316 Oslo 
Telefon 22840774, telefaks 22840771, epost:  asmund.reikvam@medisin.uio.no   
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