15. november 2011

Referat fra styremøte 9. November 2011
Tilstede: Ingebjørg, Sture, Randi og Kirsten. Lars og Ingeborg var med via telefon. Svein meldte
forfall.
Saker:
1. Vårmøte 2012 – tidspunkt sted og faglig tema
Vårmøtet blir torsdag 26. april på tradisjonelt sted: Universitetet i Oslo, Avdeling for allmenn- og
samfunnsmedisin, Frederik Holsts hus, Kirkeveien 166, Oslo.
Vi går for halvdagsmøte med start kl 14 evt. kl 13 avh. av hvor mange presentasjoner det blir på
det faglige programmet.
Ulike temaer ble diskutert for den faglige delen:
 Hjertekar lidelser og risikoberegning.
 Statiner med fokus på kvinner og høyt kolesterol
 Antikoagulasjonsbehandling – hvor er vi, hvor går vi.
 Behandling av gravide – hva slags studier/hvilken evidens bør ligge til grunn for å
anbefale legemidler til gravide med SSRIer og evt. antihistaminer som eksempler. Fokus
på metodeproblemer. Hvordan tolker man studier, hvorfor kommer man til ulike
konklusjoner, hva er evidensbasert, hva er konsensusbasert? Hvilke muligheter har vi for
å gjøre studier i Norge og hva er problemer/svakheter med norske registre, som kan
danne grunnlag for slike studier.
Styret landet på det siste temaet fordi dette kan bli en fin diskusjon om farmakoepidemiologiske
metoder.
Alle i styret tenker litt på aktuelle kandidater til innlegg. Lars tenker på om han kan bidra med
noe om metodeproblematikk. RELIS har fulgt med på de siste publikasjonene som ligger til
grunn for anbefalinger av statiner. RELIS har også sett på antihistaminer, hvilket har initiert en
revurdering på EU-nivå, som Norge v/Ingebjørg leder.
Vi kommer tilbake med forslag til innlegg/foredragsholdere og lager endelig program på neste
styremøte.
Sture bestiller plass i auditoriet.
2. Hvordan er økonomien i etterkant av Vårmøtet 2011 – Randi med kort orientering
Vi brukte kr 3 400 til reise for Helle Kieler + kr 800 for overnatting samt kr 7000 på mat på
Vårmøtet. Ellers er det ca 600 kr til web-siden vår. Vi har kr 11 000 på konto nå. Det bør holde.
Så langt ikke grunnlag for å foreslå økning i kontingenten på neste generalforsamling.
3. Medlemsbrev – på tide å sende ut et brev – hvilke momenter bør med?
Følgende temaer ble foreslått:




Informasjon om tid og sted for Vårmøte 2012.
Informasjon om kommende møter EuroDURG i Antwerpen nov/des 2011, ISPE 2012,
ISOP 2012 .
 Informasjon om EU kommisjonens annonsering etter uavhengige eksperter til den nye
komiteen for legemiddelovervåking – Pharmacovigilance Risk Assessment Committee.
Frist for å melde sin interesse er 1. desember. Vi bør legge ut lenke til dette også på
hjemmesiden vår. http://ec.europa.eu/health/documents/new_en.htm
 Påminning om at vi ønsker tips om doktorgrader eller publikasjoner fra de ulike
forskningsmiljøene som vi kan informere om.
Ingebjørg lager forslag til brev som sendes ut til kommentering om få dager.
4. Noe nytt for hjemmesiden vår?
Se siste punkt over.
5. Eventuelt
Randi informerte om NorPEN Collaborating Center og notat som varsler om en usikker framtid
for dette nordiske prosjektet. NorPEN ble stiftet i 2007 med mål å bli et miljø for å gjøre
sammenlignende farmakoepidemiologiske forskning i de nordiske landene og koordinere slik
forskning. Et mål er også å fremme samarbeid mellom forskere/PhD studenter i de nordiske
landene.
NordForsk har vært en viktig finansieringskilde, men nå er det ikke lenger mulig å hente tilskudd
derfra. Det har også vært mindre forskningsaktivitet enn forventet. Det er behov for en leder av
et slikt koordineringssenter slik at aktiviteten kan fortsette og koordineres bedre. Dette krever
lønnsmidler. Man ser behovet for å etablere et nordisk fond.
Det er uklart hvor denne henvendelsen er sendt. Styret diskuterte ikke noe om vi skal gjøre noe
spesielt i saken. Vi kan kanskje komme tilbake til det i neste styremøte, kunne vi for eksempel
sende en ”støtte-erkæring” et sted?

Med vennlig hilsen
Ingebjørg Buajordet
leder

