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Generalforsamling 2020
Generalforsamlingen ble holdt digitalt 18. juni 2020. Nåværende styre ble valgt i 2020 for to
år, neste valg er derfor i 2022. Protokollen er lagt ut på hjemmesiden.
Sekretariatfunksjon
Det er sendt ut fire nyhetsbrev/medlemsbrev i 2020, og disse er lagt ut på hjemmesiden.
Foreningen hadde 32 betalende medlemmer i 2020. Årskontingent for 2020 var 200 kr.
Leder, Angela Lupattelli, sender to ganger i året rapport til NorPEN om status for foreningen.
Styremøter
Det har vært avholdt to styremøter i perioden (telefon/skype-møter): 30.01.2020 og
07.05.2020. 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 2020
Grunnet koronapandemien ble Vårmøtet ble først utsatt til høsten og planlagt samkjørt med
NOFE-konferansen i Bergen. Dessverre måtte arrangementet til slutt avlyses, men vi fikk
mulighet til å delta på NOFE sitt digitale webinar 5. november 2020. Programmet inkluderte
foredrag ved Preben Aavitsland, FHI, «The pandemic winter is coming. The need for
epidemiologists» og foredrag ved vinneren av “Paper of the year” Ben Brumpton, NTNU,
«Avoiding dynastic, assortative mating, and population stratification biases in Mendelian
randomization through within-family analyses».

Deltagelse på nasjonale og internasjonale møter
NFFE har vært representert på følgende kongresser/møter:
ICPE All Access, digital konferanse, 16.-17. september 2020
NOFE digitalt webinar 5. november 2020
NorPEN webinar 11. november 2020
Spesialnummer «Farmakoepidemiologi» i tidsskriftet Norsk Epidemiologi
NFFE-styret har sammen med NOFE-styret tatt initiativ til et eget nummer i Norsk
Epidemiologi viet farmakoepidemiologisk forskning. Forrige tilsvarende spesialnummer var
2008:18(2). Gjesteredaktører for utgivelsen er Randi M. Selmer, Ingebjørg Buajordet, Marit
Waaseth og Helle W. Kildemoes.
NFFE annonserte i denne anledningen at masterstudenter med farmakoepidemiologisk
oppgave og eksamen i 2020, kunne søke skrivestipend hos foreningen for å forfatte et manus
for publisering i spesialnummeret. To farmasistudenter søkte og mottok stipend på 3000 kr
hver. Arbeidet med spesialnummeret pågår, og det vil bli publisert i løpet av andre kvartal
2021.
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