REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK FORENING FOR FARMAKOEPIDEMIOLOGI
29.03.2019
Til stede: Angela, Arton, Anders, Lars, Olav, Marit, Øystein (på slutten)
Forfall: Ingen

Agenda
1. Vårmøte – planlegging, se programutkast utsendt.
Diskutere og bli enige om program + innspill til frie foredrag, annet?
2. Abstractfrist, inkl. master/PhD-studenter
3. Reisestøtte til masterstudenter
4. BMJ editorial om patient involvment in pharmacoepi»
5. Forespørsel om å holde Vårmøtet sammen med NSFT på Beitostølen (vanligvis i januar)
6. Hjemmesiden på engelsk?
7. Eventuelt

Referat
1. Vårmøte – planlegging
Angela har fått på plass fire spennende foredragsholdere på temaet brukermedvirkning i
farmakoepidemiologisk forskning.
Frie foredrag:
- Angela har kontakt med noen, bl.a. Marte Handal.
- Arton kan stille, tittel kommer
- Lars kan stille, tittel kommer
- Vanskelig å rekruttere masterstudenter, møtet ligger i innspurtsperioden før levering
Debatt utgår, vi setter pause isteden. Debatt er krevende og vanskelig å håndtere på 15 minutter.
Det er dessuten vanligvis behov for litt tid mellom foredragene, så det er fint med litt «slack»mulighet.
Mulighet for podcast/opptak av foredragene? Dette må avklares først med foredragsholderne.
Angela undersøker.
Hvem skal lede møtet? Angela kan, men vi kan også dele på det. Vi ordner det når møtet nærmer
seg.
Endelig program sendes ut førstkommende mandag.
2. Abstractfrist
Fredag før påske, 12. april.
3. Reisestøtte masterstudenter
Lite aktuelt ihht. sak 1. (frie foredrag)
4. BMJ editorial
Angela inviterte BMJ editor med ansvar for patient involvement. BMJ har et eget «board» for
dette. Vedkommende hadde ikke mulighet til å delta, men var interessert og lurte på om vi
hadde mulighet til å skrive en editorial fra møtet. Angela sender henne programmet når det er
klart, og ordner en twitter #. Vi bør invitere de fire foredragsholderne på temaet til å bidra, og vi
kan også skrive noen ord om bakgrunnen for at vi valgte dette temaet for årets møte i
foreningen.
Det vil være fint om vi kan få en klarere bestilling, inkludert rammer for teksten.

5. Vårmøte + NSFT på Beitostølen
NSFT, Norsk selskap for farmakologi og toksikologi, spør om vi kan tenke oss å slå sammen
Vårmøtet med deres årlige møte på Beitostølen i januar. Styret diskuterte saken, men
konkluderte at det er ønskelig å fortsette som før, hovedsakelig av praktiske årsaker. Lang
reisetid, at møtet vil kreve overnatting, og liten mulighet for «drop-in» av nåværende/potensielle
medlemmer taler imot.
6. Hjemmeside på engelsk
Bakgrunnen er at NorPEN ønsker å enkelt kunne rapportere fra de respektive nasjonale
organisasjonene. Siden kan f.eks. organiseres på samme måte som NOFE (Norsk forening for
epidemiologi), som har engelsk som hovedspråk, men med norsks på enkelte sider med
detaljinformasjon. Styret diskuterte saken og konkluderte at vi fortsetter som tidligere, kanskje
med noe mer oppfølging av den engelskspråklige informasjonen på siden.
7. Eventuelt
- Regnskap/budsjett sendes revisor.
- Innkalling til årsmøtet sendes ut til medlemmene, arrangeres rett etter Vårmøtet. Det er ikke
valg i 2019.
- Årsberetning sendes ut ca. 3 uker før Vårmøtet, det betyr at Marit sender den til styret for
kommentarer/rettelser i nærmeste framtid.

