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Vårmøte i 2021 flyttes til høst i samarbeid med Norsk forening for epidemiologi

(NOFE).
NOFE-konferansen finner sted den 3. -4. November 2021 i Bergen.
Tema for årets konferanse er «Organization, opportunities and challenges by using health surveys
in research». Bekreftede keynote speakers er blant annet Nickolas J. Timpson, Janet Rich Edwards
og Kyrre Breivik. Konferansen vil bli holdt på Radisson Blue Royal Hotell Bryggen.
Mer info er tilgjengelig her: http://nofe.no/nofe-conference-2021/
Vi skal ha en (eller flere) parallell seksjon om farmakoepidemiologi, avhengig av antall innsendte
abstrakt.
Frist for innsending av abstrakt: 20. August.
Jeg oppfordrer dere til å sende inn abstrakt om deres farmakoepidemiologi forskning, slik at vi
sikrer en eller flere parallelle seksjoner på NOFE konferanse.
NB! Om smittesituasjonen på grunn av covid-19 tilsier det vil det tilrettelegges for alternative
løsninger for gjennomføring. Dette vil vi eventuelt komme tilbake med mer informasjon om. Vi
ønsker også å informere om at NordicEpi 2021 som skulle arrangeres i Reykjavik er utsatt til 2022.

 DUR summer school»: https://www.mf.vu.lt/en/dur-summer-school


Tidsskriftet Norsk Epidemiologi, som utgis av Norsk forening for epidemiologi
(NOFE), ønsker artikler for temanummer om farmakoepidemiologi. Flere artikler er under
arbeidet for temanummeret, og det er fortsatt mulig å bidra. Se «call for papers» under:

*Call for papers within pharmacoepidemiology*
A special issue focusing on pharmacoepidemiology is currently being compiled for publication this
spring. Invitations to submit a paper for this issue have gone out to NOFE members as well as to
Norwegian research environments within the field. Several manuscripts are being prepared, but
there is still opportunity to have your paper assessed for publication. Feel free to contact the
editors if you have questions regarding whether your manuscript would be within scope.
We have updated our deadlines for submission and would like an abstract by 31. January, and the
full manuscript by 1. March.

Special issue editors: Randi Selmer, Ingeborg Buajordet, Marit Waaseth, Helle Wallach Kildemoes

