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Kjære kollega, 
 
 
1) Vi i styret av norsk forening for farmakoepidemiologi har diskutert mulighet for å ha en 
farmakoepidemiologi seksjon under årlig konferanse av NOFE - Norsk forening for epidemiologi. 
Styret i NOFE er positiv til forslaget. Vi synes at samarbeid med NOFE i forhold til den årlige 
konferansen er en flott mulighet for oss alle. NOFE pleier å ha nyttige seksjoner om 
epidemiologiske metoder, og 
 
 
Da, avholder vi ikke vårmøte i vår 2020 (som vanlig). Istedenfor, møtet flyttes til høst 2020 
(november).  
NOFE har ikke bestemt enda hvilken dato det blir for den årlige konferansen. Men vi jobber for at 
det blir ikke noe kollisjon med NorPEN konferanse. Konferansen skal avholdes i Bergen.  
 
En forutsetning for å avholde en seksjon om farmakoepidemiologi er at NOFE får nok antall 
abstrakt fra oss. Jeg oppfordrer dere å presentere deres forskning under NOFE, og håper at vi 
klarer å sende inn 6-10 abstrakt om farmakoepidemiologi.  
 
Hvis noen av dere fra Bergens miljø ønsker å bidra til den lokale komitéen (i samarbeid med NOFE 
og EPINOR) for å arrangere konferansen, gir gjerne beskjed til meg.  
 
 
Når det gjelder generalforsamling, jobber vi med saken. Det kan være at vi skal avholde den som 
vanlig i vår (web-basert) ellers i etterkant av NOFE i november.  
 
 
2) Facebook gruppe for norsk forening for farmakoepidemiologi er nå åpen til alle, slik at dere kan 
skrive selv informasjon om ledige stillinger, forskningsmidler, news om nylige publiserte artikler, 
etc. 
 
3) Det er nå 2 ledige stillinger som postdoc ved Universitetet i Oslo. Spre gjerne informasjon til 
aktuelle kandidater i Norge og utlandet:  
 
 
- 2 årlig postdoc om farmakoepidemiologi: https://www.jobbnorge.no/en/available-
jobs/job/182306/postdoctoral-research-fellow-in-pharmacoepidemiology 
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- 3 årlig postdoc i biostatistikk: https://www.jobbnorge.no/en/available-
jobs/job/182272/postdoctoral-research-fellow-in-biostatistics-data-science 
 
 
 
Ha en fin dag videre, og ta gjerne kontakt om du lurer på noe.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Angela Lupattelli 
 
på vegne av Styret i Norsk Forening for Farmakoepidemiologi 
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