
 

 

 

 

 

 

Årsrapport mai 2019 – april 2020 

 

Styret har i perioden bestått av: 

Leder (og kasserer): Angela Lupattelli (Universitetet i Oslo) 

Sekretær:  Marit Waaseth (Universitetet i Tromsø) 

Styremedlem:  Arton Baftiu (Legemiddelverket) 

Styremedlem:  Anders Engeland (Folkehelseinstituttet/Universitetet i Bergen) 

Styremedlem:   Øystein Karlstad (Folkehelseinstituttet) 

Varamedlem:  Olav Spigset (NTNU, Trondheim) 

Varamedlem:  Lars Småbrekke (Universitetet i Tromsø) 

Valgkomité: Ingebjørg Buajordet (Legemiddelverket) 

Randi Selmer (Folkehelseinstituttet) 

Revisor:  Christian Berg (Folkehelseinstituttet) 

 

Generalforsamling 2019 

Generalforsamlingen ble holdt i etterkant av Vårmøtet 25.04.2019 Nåværende styre ble valgt i 

2018 for to år, neste valg er derfor i 2020. Protokollen er lagt ut på hjemmesiden. 

 

Sekretariatfunksjon 

Det er sendt ut fem nyhetsbrev/medlemsbrev siden generalforsamlingen 2019, og disse er lagt 

ut på hjemmesiden. Foreningen hadde 34 betalende medlemmer i 2019. Årskontingent for 

2019 var 200 kr.  

Leder, Angela Lupattelli, sender to ganger i året rapport til NorPEN om status for foreningen, 

siste gang i januar 2020, en oppsummering om Norge til EuroDURG bulletin. 

 

Styremøter 

Det har vært avholdt tre styremøter i perioden (telefon/skype-møter): 04.09.2019, 30.01.2020 

og 29.03.2019. Referatene er lagt ut på hjemmesiden. 

 

Høringer 

Foreningen har ikke hatt høringsuttalelser i løpet av året. 

 

Hjemmeside 

Denne vedlikeholdes av Angela Lupattelli. Medlemmer oppfordres til å bidra aktivt med 

innspill og informasjon om for eksempel kurs, konferanser og ledige stillinger. 

www.farmakoepi.no 

 

Vårmøte 2019 

Vårmøte ble holdt 24. april 2019 i STAMI-bygningen, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i 

Oslo, Gydas vei 8. Tittelen var «Brukermedvirkning i farmakoepidemiologisk forskning» og 

ble arrangert i samarbeid med UiO. 

Programmet inkluderte først en sesjon med fokus på brukermedvirkning i forskningen med 

foredragsholdere fra EUPATI, NORMENT, Epilepsiforbundet og Extrastiftelsen. Deretter var 

det to sesjoner med et vidt spekter av foredrag innen farmakoepidemiologisk forskning, fra 

http://www.farmakoepi.no/


orientering om Antibiotikastyringsprogrammet til prenatal eksponering for serotonerge 

antidepressiva og ADHD blant barn. Se for øvrig møteprogrammet på hjemmesiden. Det var 

ca. 20 tilhørere. 

 

Deltagelse på nasjonale og internasjonale møter 

NFFE har vært representert på følgende kongresser/møter:  

ICPE i Philadelphia, USA, august 2019 

ICPE mid-year meeting i Roma, april 2019 

EURODURG i Szeged Ungarn 4.-7. mars 2020 

NorPEN i Aarhus, november 2019 

NOFE konferanse i Oslo, november 2019 

 

 

 

Marit Waaseth, sekretær 


