
 
 

Referat fra Vårmøte i Norsk forening for farmakoepidemiologi 
26. april 2012 
 
Sted: Avd for allmenn- og samfunnsmedisin, Frederik Holsts hus, Kirkeveien 166, Oslo. 
 
 
Den faglige delen av Vårmøtet bestod av to seksjoner med foredrag. Den faglige delen ble 
etterfulgt av foreningens generalforsamling. Det var 40 deltakere til stede på den faglige delen av 
Vårmøtet. En hjertelig takk til alle foredragsholdere som bidro til et interessant faglig program. 
Takk også for fin ledelse av seksjonene og takk til Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin 
ved UiO for at vi igjen fikk være avdelingens gjester.  
 
Program faglig del: 
Seksjon 1   

Møteleder: Sture Rognstad 
 

- Anders Engeland, Folkehelseinstituttet,Bergen/ Oslo 
 Fars medikamentbruk i forhold til uønskede svangerskapsutfall  

 
- Kari:Furu, Folkehelseinstituttet, Oslo  

SSRI-bruk i svangerskapet - siste nytt basert på nordisk samarbeidsstudie med 1,6 
millioner svangerskap  

 
- Hedvig Nordeng, Farmasøytisk institutt, UiO 

Konsekvenser av antidepressiva i svangerskapet. Resultater fra Mor-barnprosjektet  
 

- Randi:Selmer, Folkehelseinstituttet, Oslo 
Metodiske utfordringer ved bruk av ulike datakilder i forskning på legemiddeleksponering 
i svangerskapet  

 
Seksjon 2  
            Møteleder: Kirsten Myhr 
 

- Sofia Frost Widnes, RELIS Vest, Bergen 
Utfordringer i å kommunisere risiko av legemiddelbruk i svangerskapet  
 

- Angela Lupattelli, Farmasøytisk institutt, UiO 
Medication use and information needs during pregnancy: an international survey  
 

- Gunhild Nyborg, Allmennmedisinsk Forskningsenhet, HELSAM, UiO. 
Potensielt uheldig legemiddelbruk hos eldre- en moderne epidemi?  

Avslutningsvis ble leder Ingebørg Buajordet takket hjertelig for fin ledelse av foreningen gjennom 
fire år. Hun takket nå for seg. 



Referat fra generalforsamlingen i Norsk forening for 
farmakoepidemiologi 26. april 2012 
 
Møteleder: Ingebjørg Buajordet 
Det var 6 medlemmer til stede på generalforsamlingen. 
 
Saker: 
1. Årsrapport 
Årsrapport for aktiviteter i perioden april 2011-april 2012 ble lagt fram av Ingebjørg Buajordet. 
Årsrapporten ble enstemmig godkjent  
 
2. Regnskap/budsjett 
Revidert regnskap for perioden 1.1.-31.12.2011 ble lagt fram på generalforsamlingen av kasserer 
Randi Selmer, og enstemmig godkjent.  
Budsjett ble lagt frem til orientering.  
 
3. Fastsettelse av medlemsavgift 
Det ble fremmet forslag om å øke kontingenten til 200 kr per år. Kontingenten har stått stille 
siden starten i 1998. Det ble enstemmig vedtatt å øke kontingenten til kr 200 fra 2013 for blant 
annet av og til å  kunne invitere eksterne foredragsholdere. 
 
4. Valg 
Åsmund Reikvam la på vegne av valgkomiteen (Åsmund Reikvam , Kari Furu, Jørund Straand)  
frem forslag til nytt styre.  
 
Følgende ble valgt for to år: 
Randi Selmer, Folkehelseinstituttet, Oslo (leder) 
Sture Rognstad, Universitetet i Oslo 
Lars Småbrekke, Universitetet i Tromsø 
Kirsten Myhr, RELIS, Oslo 
Øystein Karlstad, Folkehelseinstituttet, Oslo 
Vara: Svein Kjosavik, Universitetet i Bergen 
Marit Waaseth, Universitetet i Tromsø 
 
Styret konstituerer seg selv med valg av nestleder, kasserer og sekretær 
 
Revisor: Christian Lie Berg (Folkehelseinstituttet, Oslo) 
Ny valgkomite: Åsmund Reikvam, Jørund Straand og Ingebjørg Buajordet 
. 
 
 
5. Eventuelt.  
Vårmøtet 2013 blir lagt til Institutt for farmasi ved Universitetet i Tromsø.   
 
 
 
 
 
 


