Referat fra Vårmøte i Norsk forening for farmakoepidemiologi
6. april 2011
Sted: Institutt for samfunnsmedisinske fag, Kalfarveien 31, Bergen

For første gang ble foreningens Vårmøte arrangert utenfor Oslo-regionen med heldagsprogram.
Det farmakoepidemiologiske miljøet i Bergen, med Sabine Ruths i spissen bidro sterkt til et
mangfoldig og interessant faglig program og til alt det praktiske rundt arrangementet. Styret
takker alle for innsatsen!
Den faglige delen av Vårmøtet bestod av tre seksjoner med foredrag. Den faglige delen ble
etterfulgt av foreningens generalforsamling. Det var 42 deltakere til stede på den faglige delen av
Vårmøtet. Program faglig del:
Seksjon 1: Bruk av helseregistre i farmakoepidemiologisk forskning
Møteleder: Anders Engeland
-

Lill Trogstad, Folkehelseinstituttet
RegFlu- effekten av influensa A H1N1, vaksinasjon og bruk av anti-viralia på
svangerskapsutfall

-

Inger Johanne Bakken, Norsk pasientregister
Norsk pasientregister i epidemiologisk forskning - fra opphold til pasient med
personentydige data

-

Helle Kieler, Karolinska Stockholm
Bruk av SSRI i svangerskapet og risiko for persisterende pulmonell hypertensjon hos
nyfødte – et prosjekt basert på koblinger mellom medisinske fødselsregistre og nasjonale
reseptregistre i de nordiske land

Seksjon 2: Eldre og legemidler – aktuelle problemstillinger
Møteleder Sabine Ruths
-

C. Ineke Neutel , Svetlana Skurtveit, Christian Berg, Folkehelseinstituttet
Polypharmacy of Potentially Addictive Medication in the Elderly - Quantifying Usage

-

Sabine Ruths, Universitetet i Bergen
Tidstrender for psykofarmakabruk i sykehjem

-

Gunhild Nyborg, Universitetet i Oslo
Potensielt uhensiktsmessig legemiddelbruk hos hjemmeboende eldre i Norge - et stort
problem?

-

Marit Bakken, Universitetet i Bergen
Forskrivningskvalitet i forsterket sykehjemsavdeling og sykehus

-

Bettina Husebø, Universitetet i Bergen
Reduction of behavioural disturbances by pain treatment in nursing home patients with
dementia: A cluster randomized clinical trial of efficacy

Seksjon 3: Frie foredrag
Møteleder Ingebjørg Buajordet
-

Helle Endresen, Universitetet i Bergen
Bruk av diabeteslegemidler i perioden 2004-2010, overholdes behandlingsretningslinjer
og refusjonsregler for gliptinbruk?

-

Vidar Hjellvik, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo
The relationship between unfavourable behaviour in the ages 13-25 and subsequent use of
potentially addictive prescription drugs in Norwegian men and women

-

Ingeborg Hartz, Høyskolen i Hedemark, Elverum
Reproducibility of patterns use of potentially addictive drugs over generations – a recordlinkage study

-

Svetlana Skurtveit, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo
I hvilken grad utvikler nye brukere av svake opioider vedvarende eller sannsynlig
problematisk opioidbruk?

Referat fra generalforsamlingen i Norsk forening for
farmakoepidemiologi 6. april 2011
Det var 14 medlemmer til stede på generalforsamlingen.
Saker:
Årsrapport
Årsrapport for aktiviteter i perioden april 2010-april 2011 ble lagt fram av Ingeborg Hartz,
sekretær i styret. Årsrapporten ble enstemmig godkjent
Regnskap/budsjett
Revidert regnskap for perioden 1.1.-31.12.2010 ble lagt fram på generalforsamlingen av kasserer
Randi Selmer, og enstemmig godkjent.
Budsjett ble lagt frem til orientering.
Fastsettelse av medlemsavgift
Det ble enstemmig vedtatt å la årskontingenten fortsatt være kr 100.
Hvor skal Vårmøtene arrangeres i framtiden?
Det var bred enighet om at Vårmøtet i Bergen var vellykket. Det å legge Vårmøtet til
farmakoepidemiologiske miljøer utenfor Oslo, vil både kunne stimulere til økt deltakelse generelt
og en bedre presentasjon fra samtlige farmakoepidemiologiske miljøer i Norge.
Fordi en stor andel medlemmer er i Østlandsområdet er det likevel naturlig at Vårmøtene i
hovedsak legges til Oslo. Avhengig av det faglige programmet og om medlemmer i andre
regioner kan delta aktivt i arrangement av møtet, bør styret fortløpende vurdere alternative steder.

Det var også enighet om at Vårmøtene normalt avholdes som halvdagsmøter, men at man
vurderer heldagsmøter når programmet egner seg for det.
Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt. Styret ble i fjor valgt for to år, og var ikke på valg i år.

Ingeborg Hartz
sekretær

