REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK FORENING FOR FARMAKOEPIDEMIOLOGI
27.01.2015 kl. 9-10
Tilstede på Folkehelseinstituttet: Randi Selmer og Øystein Karlstad
Tilstede per telefon: Marit Waaseth og Olav Spigset.
Ikke til stede: Per Lagerløv, Svein Kjosavik og Lars Småbrekke

Agenda
1. Informasjon:
Referat fra styremøte 21. august 2014
Orientering fra NorPEN (Randi).
Nytt fra de farmakoepidemiologiske miljøene (alle)
2. Økonomi og medlemslister. Medlemskontingent 2015. (Øystein)
3. Vårmøte 2015: sted, dato, tid, program. Invitasjoner. Ikke valg i år (gjelder alle).
Det ser ut til at 28. april, 4. eller 7. mai er aktuelle datoer for Vårmøtet. Hvis det blir 4. eller 7.
mai må det bli hos Per i Frederik Holsts hus.
4. Innspill til Nyhetsbrev
5. Eventuelt

Referat
Innkalling og agenda godkjent
1.
Referat godkjent
Nordic Pharmacoepidemiological Network : NorPEN-møtet i Oslo 17-19 nov 2014, orientering
v/Randi
- Norsk del av NorPEN hadde ansvar for arrangementet (møte og kurs). Randi legger ut info på
hjemmesiden.
- Videre planer for NorPEN:
o Samarbeidet fortsetter i det nordiske forskningsnettverket NorPEN.
o De nordiske foreningene er representert ved et felles medlem i styringsgruppen. For
tiden er dette Miia Artama fra Finland med vara Anne-Marie Schjerning Olsen fra
Danmark. Representasjon fra foreningene går på omgang mellom de nordiske land. I
2016 tar Danmark over og Norge blir vara.
o Neste møte er i Odense 12.-13. nov. og det arrangeres PhD-kurs i
farmakoepidemiologi 9.-11. nov. Jesper Hallas er primus motor her. Høsten 2016 blir
det møte i Stockholm.
- Vi bør oppfordre farmakoepidemiologiske miljøer rundt i landet om å delta på disse
samlingene
Nytt fra miljøene
- I Tromsø er det siste innspurt på spørreskjema i Tromsø-7-studien. Det er oppstart om kort
tid (1. mars). IPSUM-forskningsgruppen som bl.a. Marit og Lars tilhører har inne en del
spørsmål på etterlevelse og legemiddelinformasjon, i tillegg Tromsøstudiens mer generelle
spørsmål om legemidler.
- I Trondheim er det farmakoepidemiologiske miljøet relativt lite og fragmentert, men enkelte
prosjekter basert på legemiddelinformasjon i HUNT pågår. Det er noe data på legemidler i

-

HUNT II; i HUNT III er det data på reseptfrie legemidler, men man må koble til
Reseptregisteret for reseptpliktige midler.
Nytt masterstudium i farmasi startet i høst – det er en påbygning på bachelorutdanningen og
et samarbeid med Høyskolen i Nord-Trøndelag (Namsos). Det er en klinisk vinkling på studiet,
med minimalt fokus på farmakoepidemiologi. Siden det er første året, blir en del av veien til
mens man går. Masteroppgaver ønskes primært med pasientnære kliniske problemstillinger,
men det kan være aktuelt også med farmakoepidemiologiske oppgaver. Også når det gjelder
hovedoppgaver for medisinstudenter kan farmakoepidemiologiske oppgaver være aktuelle,
med data (og noe assistanse) fra Reseptregisteret.
I Oslo pågår en rekke prosjekter innen farmakoepidemiologi, uten at man går i nærmere
detaljer.

2.
Økonomi
I 2014 var det 55 betalende medlemmer. Foreningen har nå 21500 kr, noe høyere enn forventet
fordi man slapp en utbetaling i forbindelse med Vårmøtet i 2014.
3.
Vårmøtet 2015
- Dato settes til 4. mai. Vi starter møtet med lunsj, tentativt kl. 11:00, vi kan se det litt an i
forhold til program. Det er mulig å starte 10:30 med tanke på tilreisende.
- Sted: Frederik Holts hus, Ullevål universitetssykehus
- Tema: Legemidler hos barn og unge
Det blir én bolk med dette temaet og én bolk for påmeldte foredrag med andre tema.
Det er flere prosjekter i Oslo på hovedtemaet. Fra Tromsø kan det være aktuelt å høre om de
som forsker på antibiotikabruk blant ungdom (elever videregående skole) kan ha et bidrag.
Lars har gode kontakter der. I HUNT inkluderes deltakere >18 år, og de yngre aldersgruppene
har dårligst oppmøte. Ved et vårmøte i Trondheim i 2016, vil det være aktuelt å fokusere på
legemiddelbruk blant eldre.
- Det må sendes ut informasjon til medlemmene om tema og anledning til å melde inn
foredrag
- Årsmøtet avholdes tilknyttet Vårmøtet, det er ikke valg i år.
4.
Nyhetsbrev blir sendt ut.
Randi lager et utkast og får innspill fra resten av styret. Tema:
- NorPEN
- Vårmøte
- Aktuelle kurs/konferanser
- Henvise til relevante artikler i siste nummer av Norsk Epidemiologi (Olav sender lenker)
- Norsk forskerskole i farmasi (Marit sjekker om det er aktuell informasjon)
- NOFE arrangerer nordisk konferanse i epidemiologi 21.-23. sept. i Oslo.
5.
Ingen saker på eventuelt

Neste møte blir Vårmøtet

