
REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK FORENING FOR FARMAKOEPIDEMIOLOGI 
23.01.2019 
 
Til stede: Angela, Arton, Øystein, Lars, Olav og Marit 
Forfall: Anders 
 

Agenda 
1. Vårmøte – planlegging, se vedlegg for programutkast 

- Inviterte forelesere i tillegg til Irene Petersen, norsk prosjekt med brukermedvirkning 
innen farmakoepi? Pasientorganisasjoner (hvilken?) Representant fra 
Statenslegemiddelverk, eller forskningsrådet eller helseforetakene? Liv Helen Rygh? 
https://tidsskriftet.no/2018/08/debatt/er-all-kreftforskning-tjent-med-
brukermedvirkning 

- Det norske antibiotikastyringsprogrammet, Prof Dag Berild 
- Masterstudenter/stipendiater kan presentere/få innspill på egne prosjekt. 

 
2. Newsletter-info forslag 

- UiO og NFIF organiserer 2 kurs innen epidemiologi. Info er vedlagt. DURG Norge 
medlemmer kan delta på kursene. 

- Annet? 
 

3. Angela har rapportert til EURODURG gruppe om våre aktiviteter i 2018. Se vedlegg 
 

4. Eventuelt 
 

Referat 
 

1. Vårmøte – planlegging 
- Gydas vei 8, Oslo, 25. april kl. 11-17 
- Hovedtema brukermedvirkning i farmakoepidemiologisk forskning 

- Irene Petersen takket ja, får 45 minutter 
- Vi ønsker å invitere tre synsvinkler på temaet som får 30 minutter hver: 

o Liv Helen Rygh (https://tidsskriftet.no/2018/08/debatt/er-all-kreftforskning-
tjent-med-brukermedvirkning) bl.a. kritisk til kravet om brukermedvirkning 
uansett type forskning. Angela kontakter henne. 

o Representant for NFR, finansieringsinstitusjon som krever brukermedvirkning. 
Angela tar kontakt med NFR. 

 Hvem er brukere? 
 Hva ligger bak kravet? 
 Erfaringer med dette? Hvor viktig er det ved tildeling av midler? 

Betydning for forskningsresultatene (kvalitet, originalitet…)? 
o Representant pasientorganisasjon som har deltatt som brukerrepresentant i 

forskningsprosjekt. Arton har hatt tett kontakt med representant fra 
Epilepsiforbundet og tar kontakt med dem. 

 Hvordan tenker de? 
 Hva støtter de? 

o Vi tar ikke kontakt med SLV, lite erfaring med dette. 
- Dag Berild tok kontakt, ønsker å snakke om det norske antibiotikastyringsprogrammet. Vi sier ja 

tusen takk og gir han 30 minutter. 
- Det er da ca. 1 time igjen til frie foredrag og Master og PhD prosjekter 
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- Angela undersøker om det er masterstudenter på FI, UiO, innen farmakoepi som kan 
være interessert i å presentere noe. Lars gjør det samme på IFA, UiT. 

- Arton kan stille med noe fra sin PhD. 
- Invitere bredt ellers. 

- Pause organiseres med lett servering/lunsj, f.eks. baguetter el.l. Vi har penger til dette. 
 

2. Newsletter-info forslag 
- To kurs i NFIF som er tilgjengelige for medlemmer av NFFE/DURG Norge. 
- Et metodekurs som arrangeres i Tromsø i oktober, under NFIF-paraplyen, kan også viderebringes. 

Lars sender kursinformasjonen til Angela. 
- Konferanser i 2019: 

- ISPE, Philadelphia, 24.-28. aug., abstractfrist er 13. februar 
- NorPen, Århus, 13.-15.nov. 
- ENTIS (European Network of Terotology Information Services) Oslo, September 2019 

- Stillingsannonser innen fagfeltet er også OK 
 

3. Rapport til EURODURG 
Angela har rapportert inn vår aktivitet i 2018 til EURODURG, se vedlegg. Informasjonen publiseres på 
EURODURG sin bulletin. 
 

4. Eventuelt 
Intet 


