
rrelilimg for farmakoepidemiologi 

Generalforsamling 2020 

Totalt 13 medlemmer deltok. 

Tilstede fra styret: Angela Lupattelli, Marit Waaseth, Lars Småbrekke, Anders Engeland, Øystein 
Karlstad, Olav Spigset og Arton Baftiu. 

Generalforsamlingen ble avviklet digitalt via zoom, 18. juni 2020 fra kl. 15:00. 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av møteleder, referent og 
protokol I underskriver 

Forslag: 
Møteleder: Angela Lupattelli 
Referent: Marit Waaseth 
Protokollunderskriver: Randi Selmer 
Forslag godkjent 

Innkalling og dagsorden godkjent 

Sak 2. Godkjenning av styrets årsmelding 

Årsrapporten for 2019 ble oppsummert av møteleder. 

Kommentarer: 
Håper hjemmesiden kan promoteres mer, den er bra, men brukes lite. Det er bl.a. bra med link til 
den danske foreningen som har høy aktivitet. Det har vært litt utvikling av wordpress (host), så 
det kan være vi kan utvikle siden mer med nye muligheter. 

Årsrapporten ble godkjent. 

Sak 3. Godkjenning av regnskap og budsjett 

Regnskap og budsjett godkjent 

Kommentarer: 
Det er fint at vi kan bruke litt midler på skrivestipend til masterstudenter. 



Hva skjer hvis vi får inn mange gode søknader? Styret kan eventuelt ta en vurdering omkring 
muligheten for å øke antall stipend. 
Styret må sjekke det praktiske i forhold til skatter/avgifter på slike stipend. 

Sak 4. Årskontingent 

Det ble foreslått å øke årskontingenten fra kr. 200,- til kr. 250,- fra og med 2021. Forslag godkjent. 

Sak 5. Vårmøtet 2020 og 2021 

Vårmøtet 2020: Planen var å samarrangere med norsk forening for epidemiologi (NOFE) i november 
2020, gjennom å ha en egen farmakoepidemiologiseksjon, samt en invitert key-note speaker innen 
vårt fagfelt. NOFE-konferansen og Vårmøtet 2020 ble så avlyst grunnet COVID-19. 

NOFE-konferansen planlegges nå til høsten 2021 (i Bergen). Det skal imidlertid arrangeres en større 
konferanse innen Global Health i Bergen i slutten av september 2021, og NOFE vurderer å slå seg 
sammen med denne grunnet overlappende fagfelt. Dette er ikke avgjort på nåværende tidspunkt. 

Diskusjon/kommentarer: 

Lav deltakelse på Vårmøte siste åra, samarbeid med NOFE kan gi større publikum/synergier 
Flytting til september gjør at vi unngår kollisjon med ICPE (august) og NorPen (november) 
Seksjonslengde avhenger av tilfanget av farmakoepidemiologiske abstract 
NOFE er veldig positive til samarbeid 

Konklusjon: Styret fortsetter dialogen med NOFE-styret med samarrangering som mål, dvs. egen 
seksjon samt key-note speaker innen farmakoepidemiologi på NOFE-konferansen 2021. 

Sak 6. Valg til styret 

Følgende styremedlemmer tar gjenvalg (2 år): 
Angela Lupattelli (leder), Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. 
Marit Waaseth (sekretær), Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø. 
Øystein Karlstad, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet 
Anders Engeland, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring. Folkehelseinstituttet Oslo/Bergen 
og Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB. 
Lars Småbrekke Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø. 

Arton Baftiu, Avdeling for legemiddelovervåking, Legemiddelverket, og Olav Spigset, Institutt for 
klinisk og molekylær medisin, NTNU, går ut av styret. 

Valgkomiteen innstiller følgende kandidater som styremedlemmer: 
Kristine Olsen, avdeling for legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet 
Aina J. Øvrebust, Legemiddelverket 

Disse ble valgt for 2 år, og gav en kort presentasjon av seg selv til generalforsamlingen. 

Randi Selmer og Ingebjørg Buajordet går ut av valgkomiteen og har rekruttert følgende kandidater: 
Kari Furu, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet 



Pernille Harg, Legemiddelverket 

Sak 7. Tid for generalforsamling (i forhold til sak 5.) 

To alternativer: 
1) I løpet av april som før, men digitalt 
2) I forbindelse med konferansen/«vårmøtet», dette krever vedtekstendring 

Alternativene ble diskutert, og vi velger alternativ 1, digitalt årsmøte i april. 

Sak 8. Eventuelt 

Husk temanummer om farmakoepidemiologi i tidsskriftet Norsk Epidemiologi 2021. Spre 
budskapet til mulige artikkelforfattere. 
NorPen-møtet i Stockholm høsten 2020 er utsatt til 2021, men det arrangeres en workshop 11.- 
12. november 2020 i regi av Karolinska lnstitutet. 
Det arbeides med en nordisk oversikt over COVID-19-forskning bl.a. er to papers/kommentarer 
på gang om nordisk samarbeid (kan kanskje være aktuelt for temanummeret). 
ISPE sender jevnlig ut epost til medlemmene med oppfordring om å kommentere på 
manuskripter pre-review, men det er liten deltakelse fra Norden. Vi oppfordres herved til å delta. 
Det finnes også andre varianter av såkalt «pre-print»-kommentering. 

Møtet ble hevet kl. 16:05 

Referent: Marit Waaseth, 19.06.2020 

Underskrift protokoll: 

Randi Selmer 


