
 
 
 
 
Referat fra Vårmøte i Norsk forening for farmakoepidemiologi 18.04.2007 
 
 
Sted: Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisin, UiO 
Tidspunkt: kl.14.00-18.00 
Antall fremmøtte: i overkant av 40 personer 
 
 
FAGLIG DEL: frie foredrag 
 
Marit Waaseth. Institutt for samfunnsfarmasi, Universitetet i Tromsø. 
Plasmanivå av kjønnshormoner relatert til egenrapportert hormonbruk og 
menstruasjonsstatus – Kvinner og Kreft-studien 
 
Maren Nordsveen. Institutt for farmakoterapi, Universitetet i Oslo og Ullevål 
sykehusapotek.  
Warfarinbrukere innlagt i sykehus: samtidig bruk av NSAID/aspirin og frekvens av 
legemiddelrelaterte problemer.  
 
Anne Katrine Eek. Institutt for farmakoterapi, Universitetet i Oslo og 
Lovisenberg sykehusapotek.  
Bruk av benzodiazepiner og forekomst av legemiddelrelaterte problemer hos 
lungepasienter innlagt i sykehus. 
 
Svetlana Skurtveit. Norsk folkehelseinstitutt.  
Veitrafikkulykker knyttet til forskrivning av legemidler: en registerbasert kohortstudie. 
 
Linda Amundsen. ELIS Midt-Norge. 
Spontanrapporterte bivirkningsmeldinger i forbindelse med generisk bytte i 2005.  
 
Cecilie Kjørholdt. Statens legemiddelverk.  
En forbrukerundersøkelse i forbindelse med salg av reseptfrie legemidler utenom 
apotek – LUA-ordningen. 
 
Ingeborg Hartz. Avdeling for helse- og idrettsfag, Høyskolen i Hedmark, og 
Institutt for farmasi , Universitetet i Tromsø. 
Legemiddeløkonomiske studier av statiner – er statinene kostnadseffektive? 
 
Alle de faglige innleggene ble etterfulgt av livlige og interessante diskusjoner. 



GENERALFORSAMLING I NORSK FORENING FOR FARMAKOEPIDEMIOLOGI 
18.04.07  
 
Antall deltakere: 9 personer.  
Åsmund Reikvam ledet generalforsamlingen.  
 
Årsrapport 2006-2007 
Presentasjon av årsrapport ved Sabine Ruths. Det var ingen anmerkninger.  
 
Regnskap 2006-2007                                                                                      
Presentasjon av regnskapet ved Kristian Berg på vegne av Kjersti Bakken.  
Saldo per 31.12.2006 kr 19.757.  
Antall betalende medlemmer per april 2006: 41 personer, dvs noe redusert fra 2005. 
Det vil i fremtiden bli sendt ut purring. Medlemmene oppfordres til å oppgi eget navn 
og e-postadresse på innbetalingsblanketten dersom arbeidsgiver betaler 
kontingenten! Saldo har vært konstant, og foreningen har ingen faste utgiftsposter 
utover fra medlemskap i EuroDURG, samt Årsmøte. Uendret årskontingent på 100.- 
ble vedtatt. 
 
Faglige møter i det kommende året 
Vi vil organisere ett faglig møte hvert år, Årsmøte. Dessuten oppfordres 
medlemmene til å bidra på NOFE, Beitomøtet og internasjonale konferanser slik som 
ICPE og EACPT.  
 
Internasjonal organisering: EuroDURG og ISPE 
Hege Salvesen Blix, sekretær i EuroDURG-styret, orienterte om utviklingen. 
EuroDURG skal inntil videre drives som før, om med noe redusert omfang. 
Medlemslandene i EuroDurg har ulike holdningen til ISPE. Nederland vil melde seg 
ut av EuroDURG om 2 år, mens Tyskland ikke vil melde seg inn i ISPE fordi 
organisasjonen er dominert av legemiddelindustrien. Frankrike har ikke deltatt i 
EuroDURG. Det enkelte medlemsland har mulighet å fortsette som et ”Chapter” i 
ISPE.      
 
23.04.2007 Sabine Ruths 
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