Generalforsamling 2021
Totalt 12 medlemmer deltok.
Tilstede fra styret: Angela Lupattelli, Marit Waaseth, Lars Småbrekke, Anders Engeland, Øystein
Karlstad, Kristine Olsen og Aina Øvrebust.
Generalforsamlingen ble avviklet digitalt via zoom, 28.04.2021 fra kl. 14:45.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av møteleder, referent og
protokollunderskriver
Forslag:
Møteleder: Angela Lupattelli
Referent: Marit Waaseth
Protokollunderskriver: Lars Småbrekke
Forslag godkjent
Innkalling og dagsorden godkjent

Sak 2. Godkjenning av styrets årsmelding
Årsrapporten for 2020 ble oppsummert av møteleder.
Kommentarer:
- Det står at hjemmesiden blant annet brukes til å formidle stillinger innen farmakoepidemiologi,
men dette stemmer ikke, slike opplysninger formidles primært via epost i nyhetsbrev, eller via
Facebook-siden.
- Det kom forslag om å lage en oversikt over master- og eventuelt doktorgradsavhandlinger innen
farmakoepidemiologi, se Sak 6. Eventuelt for detaljer.
Årsrapporten ble godkjent.

Sak 3. Godkjenning av regnskap og budsjett
Regnskap og budsjett godkjent
Kommentarer:

-

Økt medlemskontingent gir et litt mer optimistisk budsjett.
Det settes av 7000 kr til støtte for masterstudenter/doktorgradsstipendiater som sender abstract
til farmakoepidemiologisk seksjon under NOFE-konferansen (Sak 4). Informasjon kommer i
nyhetsbrev.

Sak 4. To nye medlemmer som kom inn i styret i 2020 ble hhv. styremedlem og vara uten at
dette ble bestemt på årsmøtet.
I årsmeldingen har styret satt opp Kristine Olsen som styremedlem og Aina Øvrebust som vara,
basert på rekkefølgen de ble nevnt under «Sak 6. Valg» i protokollen for generalforsamlingen i 2020.
Dette har lite praktisk betydning siden både styremedlemmer og vara innkalles og deltar på
styremøtene. Det er greit for Kristine og Aina. Generalforsamlingen godkjenner forslaget.
Styret oppdaget også at Christian Berg ikke var formelt forespurt om å fortsette som revisor, men har
indirekte sagt ja ved å revidere regnskapet for 2020.

Sak 5. Vårmøtet 2021 i samarbeid med NOFE
NFFE’s «Vårmøte» vil bli avholdt som del av NOFE-konferansen i Bergen i november
(http://nofe.no/kurs-og-konferanser/). Vi er ikke representert i den lokale arrangementskomiteen,
men vi tilbys 1-2 parallellsesjoner (4 presentasjoner per sesjon) avhengig av hvor mange abstract
som kommer inn på dette temaet. Informasjonsbrev har gått ut til medlemmene, men vi må spre
budskapet i våre miljøer også og oppfordre om å sende inn abstract (frist 20. august). Vårmøtet har
tidligere vært gratis for medlemmer, men dette er ikke gjennomførbart som del av NOFE, det vil bli
en konferanseavgift. Summen er ikke bestemt foreløpig, det avhenger bl.a. av om det blir fysisk slik
det er planlagt, eller om man ender opp med digital løsning, men i størrelsesorden 1000-2000 kr ved
fysisk konferanse. Angela har løpende kontakt med leder i NOFE, Linda Erntsen, og leder i lokal
arrangementskomite, Hilde Kristin Riise.

Sak 6. Eventuelt
6.1 Oversikt masteroppgaver:
-

-

Dette vil være nyttig i planlegging av nye masterprosjekter; man kan blant annet bygge videre på
andres arbeid og unngå dobbeltarbeid/parallelle prosjekter.
Det er relativt enkelt å få oversikt fra de farmasøytiske undervisningsinstitusjonene, men noen
farmakoepidemiologiske masteravhandlinger har også utspring fra andre institutt, for eksempel
masterprogram i internasjonal helse ved Institutt for helse og samfunn, UiO, og masterprogram i
folkehelse ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT.
Det har vært diskutert i NorPEN, for doktorgradsavhandlinger. Bøygen har vært å holde det
oppdatert.
Alumniside på nett (FI, UiO), navn og titler på avhandlingene er listet opp.
EPINOR fører liste for stipendiater i epidemiologi, men også farmakoepidemiologiske
avhandlinger er inkludert der.
Det finnes en oversikt for Sverige ved Svensk Epidemiologisk Forening (Svepet:
http://www3.svls.se/sektioner/svep/index.html), Hege Salvesen Blix sender til styret.
Vi kan lage en side for dette under NFFE sine web-sider.

6.2 Spørsmål angående forskerskolesøknad til NFR høsten 2021:
Verken NFIF (forskerskolen i farmasi) eller EPINOR (forskerskolen i epidemiologi) får videreført
finansiering i nåværende format, og ny utlysning er smalere og krever ny vinkling.
EPINOR søker visstnok på nytt igjen. Spørsmålet er om vi kan støtte dem, evt. delta i
søknadsprosessen, og forsøke å inkorporere farmakoepidemiologi. Marit kontakter Torkjell
Sandanger i EPINOR ang. hvor de er i søkeprosessen og om det vil være aktuelt for farmasien å
bidra/delta.

6.3 Takk til medlemmer som bidrar som gjesteredaktører i det kommende temanummeret i Norsk
Epidemiologi: Randi, Ingebjørg og Marit. Styret skal bidra med en artikkel om NFFE i dette
temanummeret.

6.4 Takk til styret og spesielt Angela for jobben som er gjort foregående år.

Møtet ble hevet kl. 15:35

Referent: Marit Waaseth, 03.05.2021

Underskrift protokoll:

Lars Småbrekke

