
REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK FORENING FOR FARMAKOEPIDEMIOLOGI 

10.03.2017 

Tilstede på Skype: Øystein Karlstad, Marit Waaseth, Angela Lupattelli, Lars Småbrekke, Olav 
Spigset og Svein Kjosavik 
Ikke til stede: Per Lagerløv 
 

Agenda 
1. Program for vårmøtet 
2. Sted for møte neste år 
3. Styre-dokumenter i Dropbox 
4. Eventuelt 

 
 
Referat 
1. Program for vårmøtet 

Foreløpig program er utsendt. 
- Møtet foregår 19. april i STAMI-bygningen (FI, UiO) 
- Angela er møteleder, Olav leder årsmøtet etterpå 
- Møtestart 10:30 går fint i forhold til tilreisende. Da kan vi legge lunsjen litt senere i 

programmet. Vi anbefaler 20 minutters pauser 
- Av inviterte foredragsholdere er Kate Lapane, Robert Lyle, Mollie Wood, Jon Michael 

Gran og Kristian Svendsen bekreftet. Ellers ventes svar fra Eivind Ystrøm. Svetlana 
Skurtveit og Kari Furu har sendt inn «frie» foredrag.  Øystein spør Hege, evt. andre ved 
FHI, ang. muligheter for antibiotika-foredrag. Det vil også være aktuelt å spørre Hedvig 
Nordeng om å presentere Pharmatox-prosjektet, avhengig av programlengde. 

- Det vil være noen engelskspråklige blant publikum, så vi kan samle de (lengre) 
engelskspråklige foredragene i første avdeling. 

Nytt programutkast sendes ut i løpet av en ukes tid. Ferdig agenda for Vårmøtet sendes ut 
omkring 20. mars ifølge referat fra styremøtet i januar. 
 
Gave til foredragsholdere (langveisfarende): Angela sjekker UiO’s «gaveutvalg» og lager et 
kostnadsoverslag. 
Lunsj: UiO kateringavtale, Angela bestiller baguetter til 40-50 personer 
 

2. Sted for møte neste år 
Bergen i april/mai 
Svein tar kontakt med sitt nettverk i Bergen for å få på plass en lokalt ansvarlig arrangør. 
Avklaring på plass til årsmøtet. 
 

3. Styredokumenter i Dropbox 
Styremedlemmene har mottatt brukernavn og passord for tilgang til styredokumentene på 
dropbox.com. 
 

4. Eventuelt 
- Foreningens konto i DnB: Banken tar nå et relativt høyt gebyr for kontoen, og Øystein 

sjekker bankalternativer. 
- Innkalling til årsmøtet og tilhørende dokumenter (årsrapport etc.) må sendes ut. Det er 

ikke valg i år. 
 


