
REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK FORENING FOR FARMAKOEPIDEMIOLOGI 

16.01.2017 

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

Agenda 
1. Konstituering av styret 

Kasserer, nettside-ansvarlig, og sekretær. 
Behov nestleder (bla. lede årsmøtet)? 

 
2. Vårmøte planlegges 

Sted: Oslo 
Lokale: IASAM på UiO? 
Dato: april/mai (andre konferanser i den perioden?).  
Spesifikt tema, inviterte forelesere, åpne presentasjoner 
 

3. Økonomi, nettsider, styre-dokumenter etc (Øystein informerer) 
 
4. Dato for neste styremøte  

 
5. Eventuelt 
 
 
Referat 
 
1. Konstituering av styret 

Øystein kan håndtere økonomien og nettsidene i tillegg til ledervervet 
Marit tar sekretærjobben 
Styret trenger ikke formelt velge nestleder. Olav melder seg som møteleder på årsmøtet. 

 
2. Vårmøte planlegges 

 
Sted: Oslo 
 
Lokale: Angela sjekker mulighet for å bruke STAMI’s auditorium i Gydas vei, evt. FI, Blindern. 
Ellers er IASAM er en mulighet. 
 
Dato: Onsdag 19. april ser ut til å passe for de fleste. Oppstart tidligst kl. 10:30, slutt senest 
17. 
 
Tema: Vi forsøker som før å få til en innledende seksjon med inviterte forelesere og litt 
lengre foredrag (inntil 45 min), deretter en seksjon med kortere frie foredrag (~15-20 min). 
Forslag til mulige foredragsholdere: 
- Hein Stigum, f.eks. om tidsmodeller og konfundering (Øystein spør) 
- Eivind Ystrøm, Validity of outcome, pasientrapporterte endepunkter (Angela spør) 
- Robert Lyle, Epigenetikk, generelt og om prosjektet spesielt, integrering av 

basalforskning og farmakoepidemiologi. Evt. Hedvig? (Angela spør) 
- Kristian Svendsen, Bivirkningsmeldinger, signal detection (Marit/Lars spør) 



Angela blir lokal koordinator for Vårmøtet 
Olav leder årsmøtet. 
 
Frist innmelding av frie foredrag: 10. mars (foreslått av Øystein pr. E-post etter møtet) 
 

3. Økonomi, nettsider, styre-dokumenter etc (Øystein informerer) 
Foreningen har i overkant av 31 000 kr på konto. 45 betalte kontingent i 2016. 
Øystein, Marit og Angela har tilgang til foreningens konto på DnB. 
Nettsideløsningen er ikke lenger god. Siden vil bli flyttet til WordPress i løpet av vårhalvåret. 
Styredokumenter vil bli samlet på Google Drive slik at alle i styret får tilgang. 

 
4. Dato for neste styremøte 

10.03.2017 kl. 10 
Informasjon om dato for Vårmøtet sendes til medlemmene senest medio februar, evt. inkl. 
noen highlights om foredragsholdere. Ferdig agenda for Vårmøtet sendes ut omkring 20. 
mars. 
 

5. Eventuelt 
Diskusjon omkring forskeres frustrasjon når det gjelder hindringer for bruk av registerdata i 
Norge. Forslag om at foreningen kan forsøke å utøve forskningspolitisk påtrykk mot de utvalg 
som arbeider med dette (endringer i Reseptregisterforskrift mm.). Innvendingen er at 
ansvarsforholdene virker uklare. En metode kan være å invitere til et debattmøte. Dette 
krever en del planlegging, så det vil være fornuftig å vente til foreningens leder er tilbake i 
Norge. 

  


