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Saker: 

1. Velkommen og presentasjon av styret 
 

2. Konstituering: 
Kasserer: Øystein 
Sekretær: Marit 
Webansvarlig: Øystein og Randi 
 

3. Vårmøte 2015 
Mulighet å arrangere i Trondheim? I følge Olav er det ikke noe samlet miljø som jobber med 
farmakoepidemiologi i Trondheim, men enkelte forskere bruker data fra HUNT-studien 
tilkoblet data fra Reseptregisteret. Den nyoppstarta masteren i farmasi har lite fokus på 
epidemiologi, men vil være aktuell som samarbeidspartner i et slikt arrangement, spesielt når 
vitenskapelig ansatte er på plass. Det vil også være naturlig å invitere masterstudenter til å 
delta, i hvert fall som tilhørere. 
Etter litt diskusjon ble det avgjort at det vil være nyttig med et møte i Trondheim, men det vil 
først være gjennomførbart i 2016. Det blir derfor vårmøte i Oslo april 2015 (etter påske). 
Nøyaktig tidspunkt avklares senere. Det jobbes videre i Oslo ang. tema og foredragsholdere, 
eventuelt vurderes muligheten for eksterne foredrag, for eksempel nordiske, opp mot 
økonomi. 
 

4. Økonomi 
Foreningen har 50 betalende medlemmer i 2014, dvs. vi får inn 10 000 i kontingent. Etter 
utgifter til webhotell og utgifter i forbindelse med Vårmøtet i 2014, er det fortsatt penger på 
konto (13 000).  
 

5. NorPen 
Randi orienterte om NorPen, et nordisk forskningsnettverk som startet i 2008. Finansieringen 
(Nordforsk) utløper i 2014. Svetlana Skurtveit er norsk representant i styret. Det arrangeres 
NorPen-konferanse i Oslo 18.-19. november 2014, informasjon kommer. Det vil bli mulighet 
for påmelding av frie foredrag, gjerne prosjekter som kan være av interesse for nordiske 
farmakoepidemiologer. Det arrangeres kurs i DAGs 17. nov. 
Det jobbes i nettverket for å få til samarbeid mellom de nordiske reseptregistrene. 
Det er håp om at nettverket videreføres. 
 

6. Hjemmeside, Facebookgruppe 
Vi må alle jobbe for å gjøre sidene mer kjent, bl.a. for studenter 
- oppfordre medlemmene til å legge ut relevant stoff (publikasjoner, lenker til kurs, for 

eksempel PhD-kurs) 
- lenke til NFFE sine sider fra «egne» sider (forskningsgruppe, forskerskole, institutt osv) 

 
7. Høringer eller konferanser/møter foreningen bør engasjere seg i 



Det kommer snart en legemiddelmelding, kanskje er det noe NFFE bør uttale seg om der. 
NOFE-konferansen (Trondheim 29.-30. oktober), her bør NFFE markedsføres. Noen av oss 
skal dit, men det blir ikke noen egen avdeling for farmakoepidemiologi der. 
Farmakologisk vintermøte arrangeres av Norsk selskap for farmakologi og toksikologi på 
Beitostølen i slutten av januar hvert år. En del av innleggene der har epidemiologisk 
metode/vinkling. Kanskje mulighet for et samarbeid med selskapet, for eksempel fellesmøte? 
Vi sjekker hjemmesiden deres og vurderer dette nærmere. Vi kan ha gjensidig utveksling av 
informasjon om møter/konferanser, for eksempel kan vi lenke til vintermøtet på NFFE sin 
webside. 
 

8. Medlemsbrev 
Vi bør fortsette med denne utsendingen, ikke alle er på Facebook og det er en påminning om 
hva foreningen gjør. 
 

9. Eventuelt 
 
Til orientering: 
- Ny forskningsgruppe for farmakoepidemiologi og klinisk farmasi er i startfasen ved IFA, 

Tromsø. 
- Norsk forskerskole i farmasi startet i 2013, samarbeid mellom alle farmasiutdanningene i 

Norge (http://www.mn.uio.no/farmasi/forskning/doktorgrad-karriere/nasjonal-
forskerskole/). Det skal bl.a. arrangeres et statistikkemne under denne paraplyen i 
Tromsø på nyåret. Informasjon kommer.  
 

Neste møte: I begynnelsen av desember 
Invitasjon til vårmøte bør sendes ut i løpet av januar 2015 
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