
REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK FORENING FOR FARMAKOEPIDEMIOLOGI 
30.10.2018 

Til stede: Øystein Karlstad, Marit Waaseth, Angela Lupattelli, Lars Småbrekke, Olav Spigset, Arton 
Baftiu og Anders Engeland 

Agenda 
1. Nytt/reorganisering av styret 
2. 2019 Vårmøte – planlegging 

a. Dato? 
b. Sted, Oslo? 
c. Lokale, UiO eller FHI? 
d. Tema? 
e. Masterstudenter/stipendiater kan presentere/få innspill på egne prosjekt? 

«Juniomedlemskap»? 
3. Strategi/muligheter for å gjøre NFFE mer synlig 
4. Økonomi, nettside, styredokumenter 
5. Dato neste møte 
6. Eventuelt 

 

Referat 
1. Nytt/reorganisering av styret:  

Velkommen til Arton og Anders som nye styremedlemmer, og Angela som leder. 
 

2. 2019 Vårmøte – planlegging 
a. Dato? Blir det i våren som vanlig, eller skal vi flytte det til høst 2019? Fint om vi kan diskutere 

hvilken periode er best slik at de fleste kan delta på/bidra. Viktig å ta hensyn på: andre 
konferanser i perioden, NFR søknadsfrist, undervisning, etc. Kan det være aktuelt å 
gjennomføre møtet i etterkant av NOFE? 
 
Det er travelt både vår og høst. NFR har endret til én innsendingsdato for alle søknader; 10. 
april, noe som forenkler plasseringen av Vårmøte. Hvis vi vil ha med masterstudenter er 
våren best. Vi tar det i slutten av april, uke 17 (uka etter påske), f.eks. torsdag 25. april. Dette 
hindrer også kollisjon med innlevering av masteroppgaver i mai. 
Tidsramme for møtet som tidligere. Kan starte tidligst 10:30 dersom deltakere skal ha 
mulighet til å reise til/fra på samme dag. Programmet varer vanligvis til ca. kl. 16/16:30. 
Foreningens årsmøte arrangeres rett etterpå. 
 

b. Sted: Oslo 
 

c. Lokale: UiO eller FHI? UiO, men Angela må sjekke tilgjengelighet av auditorier opp mot 
foreslått(e) dato(er). 
 

d. Tema? Spesifikt tema, inviterte forelesere, åpne presentasjoner? 
Angela har fått tildelt internasjonaliseringsmidler og ønsker å invitere Irene Petersen (UK) 
som har spesialisert seg på temaet brukermedvirkning innenfor forskning på gravide, måling 
av utfall. Det hadde vært fint om dette kunne sammenfalle med Vårmøtet. Petersen har også 
kompetanse på håndtering av missing data, og kan kanskje bidra med foredrag på det også? 
Angela tar kontakt med henne og spør om hun har mulighet i uke 17. 
Vi kan ha «Brukermedvirkning i farmakoepidemiologisk forskning» som overgripende tema.  



Det er f.eks. en forskningsgruppe innenfor psykologi ved UiO som har prosjekter på gang 
(Shizofreni, psykiatri) hvor pasienter er involvert.  
Olav nevner en artikkel i Legeforeningens tidsskrift (aug. 2018) som hever en kritisk røst mot 
brukermedvirkning uansett type medisinsk forskning: 
https://tidsskriftet.no/2018/08/debatt/er-all-kreftforskning-tjent-med-brukermedvirkning 
Det går an å invitere representant(er) fra pasientorganisasjon. 
Arton undersøker ang. brukermedvirkning innenfor det regulatoriske (SLV, EMA).  
I tillegg gjør vi plass til frie foredrag, f.eks. fra masterstudenter. 
 

e. Masterstudenter/stipendiater kan presentere/få innspill på egne prosjekt? Åpne for 
«juniomedlemskap» til masterstudenter innen farmakoepidemiologi? 
Vi stiller oss positive til begge punkter. Vi kan evt. også sponse flyreise for et begrenset antall 
studenter/stipendiater. Muligheten for å innføre «juniormedlemsskap» (med redusert 
kontingent) må sjekkes mot vedtekter. Kanskje må dette opp som sak på årsmøtet. 
 

3. Strategi/muligheter slik at farmakoepi-forening blir mer synlig 
Forslag: 
- Mer aktiv bidrag av foreningen på NOFE konferanse? Kan være positivt i forhold til samarbeid 

med NOFE. 
- Bidrag til eventuelle kurs i regi av den nasjonale forskerskolen innen farmasi (NFIF) og/eller 

epidmeiologi (EPINOR). 
- NFFE sin nettside/facebook: kan det være aktuelt å legge inn litt informasjon (2-3 linjer) pluss 

lenken til fulltekst om nylige publiserte artikler fra medlemmer i foreningen? 
  

Fine forslag som alle krever en viss innsats, kanskje en ildsjel. Det er lite «trafikk» på webside og 
Facebookside. 
- Kan satse på å sende ut nyhetsbrev til medlemmene ca. 4 ganger i året. Her kan man lenke til 

ferske publikasjoner innen farmakoepidemiologi og også oppfordre medlemmene til å sende 
inn et par setninger ved publisering. 

- Bør bidra til NFIF/EPINOR-kurs, og gjerne også kringkaste disse slik at interesserte forskere 
også kan delta dersom kursene ikke er fulle. Her kan det være at ikke-stipendiater må betale 
en kursavgift. 

Kommentar fra Anders etter møtet (mikrofonproblemer førte til at han kunne høre hva som ble 
diskutert, men ikke komme med kommentarer): Det kan være lurt å legge ut alle nye norske 
artikler innen farmakoepidemiologi, gjerne med fulltekst/link. I tillegg kan det kanskje kort 
refereres hva det søkes om til forskjellige instanser.  Dette siste eventuelt etter at søknad er sendt 
inn. Vi kan ta dette opp på neste møte evt. 

 

4. Økonomi, nettsider, styre-dokumenter etc (Angela informerer) 

Foreningen har økt beholdningen fra i fjor. Regnskap for 2018 og budsjett for 2019 sendes ut i 
god tid før årsmøtet. 

Websiden er oppdatert med nytt styre. Styredokumenter skal komme på plass. Øystein hjelper 
Angela å sjekke om alt er på plass.  

5. Dato for neste styremøte  

Avventer om Irene Petersen har mulighet til å stille på Vårmøtet. Hvis ikke, trenger vi et nytt 
møte om ikke alt for lenge.  

https://tidsskriftet.no/2018/08/debatt/er-all-kreftforskning-tjent-med-brukermedvirkning


6. Eventuelt 
 

Brønnøysundregisteret krever at foreningen har protokollført valg av to styremedlemmer som 
skal ha signaturrett. Vi velger Angela og Øystein (leder og kasserer). 


