
 
 

 

10.  februar 2015 

 
 
Kjære kollega, 
 
Her kommer litt informasjon fra foreningen.  Spesielt velkommen til foreningens 
vårmøte som i år avholdes 4. mai i Oslo.   
 

Fra foreningen 
Medlemskontingent 2015: kr 200.  

Vi takker våre medlemmer som bidro med medlemskontingent i 2014. På 

generalforsamlingen 2014 ble det bestemt å fortsette med en årskontingent på 200 kr.  

 

Kontingent for 2015 betales til: 

Norsk forening for farmakoepidemiologi v Øystein Karlstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt, 

Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo 

Bankkonto: 0540 08 93448 

Merk innbetalingen med: Medlemskontingent 2015, ditt navn og epost. Betalingsfrist 15. 

mars.  

Hvis medlemskontingenten betales for flere samtidig, bes dere sende epost til Øystein 

Karlstad (oystein.karlstad@fhi.no)  med NAVN+ MAILADRESSE for de det betales for. 

Kommende møter: 

- Foreningens vårmøte 4. mai 2015: «Legemiddelbruk hos barn og unge» 

Institutt for helse og samfunn, Avdeling for allmennmedisin, Fredrik Holsts hus, 
Ullevål Universitetssykehus.   

 
Vi starter med lunsj kl 11 før det faglige programmet. Vi vil ha fokus på barn og unge denne 
gangen. Det er et tema vi ikke har hatt før.   
 
Vi inviterer medlemmene til å melde på foredrag både under hovedtema og andre temaer 
under sesjon for frie foredrag. Send en epost til Randi Selmer (randi.selmer@fhi.no) innen 
25. mars hvis du vil bidra med en presentasjon.  
 
Vi vil legge ut oppdatert informasjon på vår hjemmeside : www.farmakoepi.no etter hvert som 
programmet blir klart.  
 
Generalforsamlingen vil bli avholdt umiddelbart etter at den faglige delen er avsluttet. 
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- Nordicepi-konferanse 2015 
 21-23 september i Oslo: http://nofe.no/nordicepi2015/. Abstraktfrist 15. april 
 
- NorPEN (Nordisk forskningsnettverk i farmakoepidemiologi):  Odense 12.-13. nov.  
I tilknytning til møtet  arrangeres PhD-kurs i farmakoepidemiologi 9.-11. nov. Professor 
Jesper Hallas ved Syddansk Universitet er primus motor her. Høsten 2016 blir det møte i 
Stockholm. Mer informasjon blir lagt ut på hjemmesiden vår.  
 
- ISPE 2015  
Mid-Year Meeting April 12-14, 2015 http://www.pharmacoepi.org/meetings/midyear15 
Pharmacoepi-festival i tilknytning til ispe midyear: http://pharmacoepi.bordeaux-festival.eu/ 
31st International Conference, August 22-26, 2015, Boston, USA: 

https://www.pharmacoepi.org/meetings/31ICPE/index.cfm. Abstraktfrist 16. Februar.  

 

Avholdte møter 
  
NorPEN er et nordisk forskningsnettverk innen farmakoepidemiologi. I november 2014 
arrangerte den norske delen av nettverket et vitenskapelig møte i Oslo. Her var også de 
nordiske foreningene innen farmakoepidemiologi invitert.  61 forskere fra alle nordiske land 
deltok. Møtet startet med et metodeseminar og fortsatte med foredrag. Møtet var meget 
vellykket og nettverkssamarbeidet fortsetter. 
 
Videre organisering: De nordiske foreningene er representert ved et felles medlem i 
styringsgruppen. For tiden er dette Miia Artama fra Finland med vara Anne-Marie Schjerning 
Olsen fra Danmark. Representasjon fra foreningene går på omgang mellom de nordiske 
land. I 2016 tar Danmark over og Norge blir vara.  

 
Her skjer det mye spennende og vi oppfordrer farmakoepidemiologiske miljøer rundt i landet 
om å delta på NorPEN-samlingene 

 
 

Publikasjoner 
Hva har våre medlemmer publisert i den siste tiden? 
Styret vil gjerne gjenta oppfordringen om å melde fra til oss om avsluttede doktorgrader eller 
publikasjoner innen feltet farmakoepidemiologi. Vi kan informere om dette på hjemmesiden 
vår. Informasjon kan sendes til Oystein.Karlstad@fhi.no 
 

Annet 

Invitasjon til Facebook-gruppe Farmakoepi: 
Det er opprettet en Facebook-gruppe for farmakoepidemiologi.  Den heter Farmakoepi. 
Lenke til gruppen: https://www.facebook.com/groups/392201924249013/ 
Vi skulle gjerne hatt med flere av dere i gruppen. Her inviteres alle interesserte til å legge ut 
informasjon, slik som doktordisputaser, kurs, aktuelle forelesninger eller nye publikasjoner. 
Man kan også diskutere faglige spørsmål. Det er opp til dere. Velkommen inn i gruppen! Alle 
interesserte kan bli medlem av gruppen.   
 
Kjenner dere til møter eller konferanser eller andre nyheter av interesse for våre medlemmer, 
gi oss et tips slik at vi kan legge ut informasjon på hjemmesiden eller bruk vår nyopprettede 
Facebook-gruppe. Er det ellers noe du som medlem ønsker at foreningen vår skal jobbe 
med, så send oss en e-post (Randi.Selmer@fhi.no)  
 
Vennlig hilsen styret i foreningen   
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