REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK FORENING FOR FARMAKOEPIDEMIOLOGI
25.04.2022
Til stede: Angela Lupattelli, Marit Waaseth, Øystein Karlstad, Kristine Olsen, Aina Øvrebust
Forfall: Lars Småbrekke, Anders Engeland,

Agenda
1. Generalforsmling 2022, valg
2. NFFE-seminar på NOFE 2022, stipend til masterstudenter?
3. Eventuelt

Referat
1. Generalforsmling 2022, valg
På grunn av en misforståelse mellom leder og valgkomite er det ikke utarbeidet liste over kandidater
til nytt styre. Vi bør utsette denne saken og la valgkomiteen rekruttere kandidater. Vi ber
generalforsamlingen om å godkjenne at valget utsettes til slutten av mai og at det avholdes digitalt
via nettskjema.
2. NFFE-seminar på NOFE 2022, stipend til masterstudenter?
NOFE-konferansen, og årsmøte i NOFE, arrangeres i Tromsø 26.—27- oktober 2022. Vi vil få en
farmakoepidemiologisk sesjon som i fjor avhengig av antall innsendte abstract. Marit, evt. Lars, kan
stille som moderatorer på sesjonen. Abstractfristen bruker å være i august, og vi håper på mange
innsendte abstract.
Vi tilbyr stipend til 2 masterstudenter, 4000 per student. Dette blir sirkulert til
undervisningsinstitusjonene. Det står 3000 på budsjettet til årsmøtet, men vi ber
generalforsamlingen om å øke det til 4000.
3. Eventuelt
a) “Nordic Epi”: The 13th Nordic Public Health Conference, June 28 – 30th:
https://ecpp2020.com/nphc/ (abstractfrist var i februar). Det kunne ha vært en mulighet å tilby
stipend til 2 masterstudenter for å sende abstrakt til Nordic Epi istedenfor NOFE, men
abstractfrist har gått. Dette kan vurderes neste år.
b) Foreningen har færre medlemmer det siste året. Bør diskuteres på generalforsamlingen [dette
ble ikke tatt opp på generalforsamlingen, men der var det også svært få frammøtte].
c) Websiden, det er lagt til rette for å liste opp masterprosjekter i farmakoepidemiologi, men kun
UiO har foreløpig lagt ut oppgaver der. Vi andre må skjerpe oss!
d) Veldig bra at Morten Valberg sa ja til å holde en forelesning som innledning på
generalforsamlingen. Vi burde arrangere flere digitale foredrag/møter. Økt aktivitet kan bidra til
økt medlemstall. Foreslåtte tema:
- Bivirkningsmeldinger, ny database
- Nordic RBI, kan vi be Kristian Svendsen snakke om det?
- Helseanalyseplattformen
- Vaksine, Folkehelseinstituttet? Artikkel publiseres i disse dager, allerede 100 000 views.

-

Journal club?
Vi bør organisere et treff under NOFE for NFFE-medlemmer.

Marit Waaseth (sekretær), Tromsø 19.05.2022

