Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi

Årsberetning NSFT for 2014
1. Styrets sammensetning

Generalforsamlingen i NSFT ble holdt 25. januar 2014 på Radisson BLU Resort Beitostølen.
Styrets sammensetning etter valget på generalforsamlingen har vært som følger:
- Leder: Jørn A. Holme (2013-2015)
- Sekretær: Sara Bremer (2012-2014 og 2014-2016)
- Kasserer: Vigdis Aas (2013-2015)
- Styremedlem: Jan Tore Samuelsen (2014-2016)
Vararepresentanter:
- Eili Tranheim Kase (2014-2016)
- Norith Eckbo (2014-2016)
- Aina Westrheim Ravna (2012-2014 og 2014-2016)
Seksjonene har utpekt følgende representanter til styret:
- Toksikologi: Shanbeh Zienolddiny
- Farmakologi: Kjetil Wessel Andressen
Representant for industrien:
- Pål Falck (2014- )
Valgkomité for 2014:
- Dagny Sandnes (2013-2015)
- Knut Erik Tollefsen (2013-2015)
- Nils Tore Vethe (2014-2016)
- Jannike Mørch Andersen (2014-2016)
- Vibeke Thrane (2014-2016)
Revisor:
- André Gottås (2013- )

2. Styrets arbeid

Det har vært avholdt 9 møter i hovedstyret. Deler av styrets arbeid har vært utført via e-post.
Styret har i perioden jobbet med:
- Organisering av NSFTs faglige virksomhet (vår-, høst- og vintermøter)
- Planlegging og organisering av utdeling av Poulssonprisen
- Etablering og organisering av ny pris for beste publikasjon
- Organisering av styrets arbeid og møter
- Rekruttering av nye medlemmer
- Formidling av informasjon på NSFTs nettsider og i nyhetsbrev
- Europeisk registrert toksikolog (ERT)-registreringer
- Etablering av ny ordning for Europeisk sertifisert farmakolog (EuCP)
- Finansiering av Selskapets aktiviteter
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3. Økonomi

Økonomien til NSFT vurderes som tilfredsstillende. Medlemskontingentene fra 2014
opprettholdes for 2015: kr 350,- for vanlige medlemmer, kr 100,- for studentmedlemmer og kr
3500,- for bedriftsmedlemmer.
Deltakeravgiften for Vintermøtet 2014 ble økt med kr 100,- for ikke-medlemmer, mens den
reduserte deltakeravgiften for medlemmer (m/betalt kontingent) var uendret fra 2013. Dette
innebærer at det fra 2014 «lønner» seg å betale medlemskontingenten for deltakere på
vintermøtet (kontingent på kr 350,- gir kr 400,- reduksjon i deltakeravgift). Det er ikke planlagt
endringer i deltakeravgiften for Vintermøtet 2016.
For Vintermøtet 2015 er det satt av totalt kr 10.000,- til reisestipend for studenter som
presenterer poster eller fritt foredrag. Utgiftene til inviterte foredragsholdere til
toksikologisesjonen «Miljøgifter: eksponering, akkumulering og effekter» vil bli dekt fra en egen
NSFT-konto som er øremerket faglige arrangementer innen persistente organiske miljøgifter.

4. Faglig virksomhet
Vintermøtet

Vintermøtet 2014 ble holdt på Radisson Blu Resort Beitostølen 23.-26. januar. Det var påmeldt
129 deltakere (ledsagere og barn ikke inkludert) og det var invitert 29 foredragsholdere fordelt
på 7 symposier. Symposiene hadde følgende hovedtema:
- Marine næringsmidler: miljøgifter versus omega 3/6 (felles)
- Marine miljøgifter (toksikologi)
- Farmakogenetikk (farmakologi)
- Antibiotika og resistensutvikling (felles)
- Doping (felles)
- Hormonforstyrrende stoffer (toksikologi)
- Kreftutvikling og legemidler (farmakologi)
Tema for kveldsnytt var: «Skiencefali» ved Karl O. Nakken, Spesialsykehuset for epilepsi, OUS.
Til sammen var det meldt inn 28 frie foredrag og 19 postere fordelt på basal farmakologi,
klinisk farmakologi, økotoksikologi og toksikologi.

Vårmøter
«Nye perorale antikoagulantia (NOACs) – et farmakologisk gjennombrudd?»
Tid og sted: 9. april 2014, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.
Arrangør: NSFTs seksjon for farmakologi og Norsk Farmasøytisk Selskap
«Miljøgifter i fisk og helseeffekter»
Tid og sted: 24. april 2014, Haukeland universitetssjukehus, Bergen.
Arrangør: NSFT, Tekna Biotek og Tekna avdeling Bergen
«Mulig nytte og helsefarer knyttet til bruk av nanopartikler/-teknologi»
Tid og sted: 28. april 2014, Håndverkeren i Oslo.
Arrangør: NSFTs seksjon for toksikologi, Forbrukerrådet, Teknologirådet, Naturviterne og
Polyteknisk forening

Høstmøter
«Plantevernmidler: eksponering, helse- og miljøeffekter»
Tid og sted: 15. oktober 2014, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Oslo.
Arrangør: NSFTs seksjon for toksikologi

[15]

Fagmøte på Lab 14
Hovedtemaene var epigenetikk og måling av perorale antikoagulantia og biologiske legemidler.
Tid og sted: 29. oktober 2014, Norges varemesse, Lillestrøm
Arrangør: NSFT
«Miljøgifter»
Tid og sted: 19. november 2014, Universitetet i Tromsø
Arrangør: NSFT – Tromsø
Poulssonforelesning og seminar om rusmidler
Poulssonmedaljen 2014 innen klinisk farmakologi ble tildelt rettstoksikolog og professor
emeritus Jørg Mørland. Medaljeoverrekkelsen og Poulssonforelesningen «Klinisk farmakologi,
rettstoksikologi og rus» ble fulgt av et seminar om rusmidler.
Tid og sted: 12. november 2014, Oslo universitetssykehus, Ullevål
Arrangør: NSFT
NSFTs publikasjonspris
NSFT har opprettet en ny pris for beste publikasjon fra norske fagmiljøer innen hhv.
farmakologi og toksikologi. De første prisene vil bli delt ut på Vintermøtet 2015.
Vinner av publikasjonsprisen 2015 innen farmakologi er Mari Gabrielsen, Universitetet i
Tromsø, for artikkelen «Identification of Novel Serotonin Transporter Compounds by Virtual
Screening» Journal of Chemical Information and Modeling, 2014. Styret mottok til sammen 8
nominasjoner innen farmakologi og komiteen for vurderingen av publikasjonene har bestått av
Kjetil Wessel Andressen (UiO), Vigdis Aas (HiOA og NTNU), Maria Ulvestad (AbbVie) og Jon
Andsnes Berg (Haukeland universitetssjukehus).
Vinner av publikasjonsprisen innen toksikologi er Johan Øvrevik, Folkehelseinstituttet, for
artikkelen «AhR and Arnt differentially regulate NF-kB signaling and chemokine responses in
human bronchial epithelial cells». Cell Commun Signal, 2014. Styret mottok 7 nominasjoner av
publikasjoner innen toksikologi og komiteen for vurderingen har bestått av Shanbeh
Zienolddiny (STAMI), Oddvar Myhre (FHI), Ketil Hylland (UiO) og Tor Fredrik Holth (UiO).

5. Medlemmer

Selskapet har 389 medlemmer (per 01.01.2015). Av disse har 92 medlemmer oppgitt tilhørighet
til farmakologiseksjonen, 145 til toksikologiseksjonen og 58 medlemmer har tilhørighet til
begge seksjonene. De resterende medlemmene har ikke valgt seksjonstilhørighet.
Det er fortsatt mange medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent. Ved utgangen av
2014 hadde 56 % av medlemmene betalt medlemskontingenten for 2014. Medlemmer uten
funksjonell e-postadresse og manglende medlemskontingent vil etter hvert fjernes automatisk
fra databasen.

6. Formidling av faglig informasjon i nyhetsbrev og på nettsider

NSFT har i løpet av 2014 sendt ut 9 elektroniske nyhetsbrev til samtlige medlemmer.
Nyhetsbrevene inneholder bl.a. informasjon om kommende kurs og arrangementer innen
farmakologi og toksikologi.
Faglig informasjon har også blitt publisert på NSFTs nettsider og på NSFTs Facebook-side.

7. Toksikologen
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Medlemsbladet «Toksikologen» har blitt sendt ut (elektronisk versjon) til samtlige medlemmer i
april (nr. 1) og oktober (nr. 2). Lenker til bladet har også blitt publisert på NSFTs nettsider, i
nyhetsbrev og på NSFTs Facebook-side.

8. Registreringsordningen for Europeisk-registrerte toksikologer (ERT)

Registreringsordningen er underlagt NSFT og er administrert gjennom en nasjonal
godkjenningskomité. Komitéen har bestått av Anna Mehl (leder), Christine Bjørge, Åse Krøkje,
Ketil Hylland, Hubert Dirven, Steinar Øvrebø, Espen Mariussen, Hege Stubberud og Birgitte
Lindeman.
Mer informasjon om ordningen finnes på NSFTs nettsider: http://nsft.net/registrert-toksikolog

9. Ny registreringsordning for Europeisk sertifisert farmakolog (EuCP)

NSFT har startet arbeidet med å etablere den internasjonale registreringsordningen Europeisk
sertifisert farmakolog (EuCP) i Norge. Retningslinjene for registreringsordningen er utarbeidet
av The Federation of European Pharmacological Societies (EPHAR).

Styret for 2014 takker for seg og ønsker det nye styret lykke til i det videre arbeidet.
Oslo, januar 2015
Jørn A. Holme (leder)
Sara Bremer (sekretær)
Vigdis Aas (kasserer)
Jan Tore Samuelsen (styremedlem)
Kjetil Wessel Andressen (leder, Seksjon for farmakologi)
Shanbeh Zienolddiny (leder, Seksjon for toksikologi)
Pål Falck (industrirepresentant)
Eili Tranheim Kase (vara)
Norith Eckbo (vara)
Aina Westrheim Ravna (vara)
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Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi

Innkalling til generalforsamling i NSFT
Beitostølen, 31. januar 2015, kl 09.30
Dagsorden:
1. Konstituering av generalforsamlingen ved sekretær Sara Bremer
a. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
b. Valg av ordstyrer og referent
2. Årsberetning for 2014 - gjennomgang ved Sara
3. Økonomi - gjennomgang ved kasserer Vigdis Aas
a. NSFTs regnskap for 2014 og budsjett for 2015
4. Valg ved valgkomiteen.
a. Nytt styre
b. Ny valgkomité
5. Orientering om Europeisk sertifisert farmakolog (EuCP) ved Sara
a. Bakgrunn: The Federation of European Pharmacological Societies (EPHAR)
har opprettet en ny sertifiseringsordning for farmakologer. NSFT er nå i gang
med å etablere ordningen i Norge.
6. Eventuelt
Oslo, 15. januar 2015
Hovedstyret i NSFT
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