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Referat
1. Planlegging av «Vårmøte» 2021
Som bestemt i 2020, legges NFFE-vårmøtet til høsten i år og slås sammen med konferansen til Norsk
forening for epidemiologi (NOFE) 3.-4. november. Dette er 1 uke før NorPEN (i Stockholm hvis fysisk
arrangement).
Angela har vært i kontakt med Linda Erntsen, leder i NOFE, og med leder i lokal arrangementskomite
Hilde Kristin Riise. Ingen fra NFFE er med i lokal komite, så vi har ingen innflytelse på key note
speakers, men det legges opp til 1-2 sesjoner med farmakoepidemiologiske foredrag. Dette vil
avhenge av hvor mange som sender inn abstract. Hovedtema for årets NOFE-konferanse er
«Organization, opportunities and challenges by using health surveys in research”
(http://nofe.no/kurs-og-konferanser/)
Medlemmene er informert via nyhetsbrev og oppfordres til å sende inn abstract og spre budskapet i
sine respektive miljøer. Vi i styret stiller opp som moderatorer på sesjonen(e).
Vårmøtet har brukt å være gratis for medlemmer, men er ikke mulig i samarbeidet med NOFE. I
budsjettet som skal godkjennes av generalforsamlingen foreslås det å bruke inntil 7000 kr til
konferanseutgifter. Dette kan brukes til støtte til stipendiater/masterstudenter, etter søknad,
dersom de sender inn abstract til farmakoepidemiologisk sesjon i konferansen. Styret støtter dette.
Konferanseavgiften er ikke fastsatt foreløpig, så vi kan ikke si noe om antall søknader som kan
innvilges. Så snart dette er klart, og med forbehold om godkjenning av budsjettet, sender vi ut
informasjon til medlemmene.
2. Eventuelt
a. Artikkel om NFFE i temanummer i Norsk Epidemiologi
Styret stiller seg bak dette, det er fint med en ekstra mulighet til å markedsføre foreningen. Flere
stikkord ble foreslått: Litt historikk, forskningsmiljøene som er representert i foreningen og miljøer
som bør være interessert (potensielt «nedslagsfelt»), få fram hva vår forening er i forhold til NOFE, at
vi har legemidler i fokus, tilsvarende foreninger i andre land og internasjonale sammenslutninger
(NorPEN, ISPE).
b. Aktivitet
Vi kan tenke på å arrangere noen korte webinarer på utvalgte tema, spredt utover året. Journal club
er en mulighet, eller folk kan presentere eget arbeid, evt. ha metodefokus. Det kan være f.eks. én
times webinar med inntil tre framlegg. Kanskje kan vi bruke bidragene til det kommende
temanummeret av Norsk Epidemiologi i første omgang.

Marit Waaseth (sekretær), Tromsø 03.05.2021

