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Årsberetning 2013
NSFT, Seksjon for farmakologi
Det følgende er styrets beretning om aktiviteter i perioden fra 26. januar 2013 til 25. januar
2014. Årsberetningen legges fram for godkjenning på årsmøtet i Seksjon for farmakologi på
Beitostølen 25. januar 2014.
Styret har hatt følgende sammensetning:
Leder: Kjetil Wessel Andressen (2012-2013)
Sekretær: Børge Larsen (2013-2014)
Styremedlem: Sigrid Narum (2011-2014)
Styremedlem: Elena Kvan (2012-April 2013)
Kontaktpersoner utenfor Oslo har vært:
Bergen: Jon Andsnes Berg
Trondheim: Ola Dale
Tromsø: Aina Ravna
Representant for seksjonen i NSFTs hovedstyre har vært Kjetil Wessel Andressen.
Valgkomiteen har bestått av Finn Olav Levy og Marte Handal
Styret har i perioden avholdt 7 styremøter, fem fysiske møter og to telefonmøter, og har ellers
hatt fortløpende kontakt via e-post og telefon om aktuelle saker. Seksjonen har i 2013 hatt
137 medlemmer. Av disse er 55 i tillegg medlem av Seksjon for toksikologi. Totalt registrerte
medlemmer i NSFT er 356.
EPHAR (www.ephar.org)
Neste EPHAR-møte:
Seventh European Congress on Pharmacology (EPHAR 2016)
İstanbul, Turkey, 2016
http://www.ephar2016.org/
NSFT kan søke midler fra EPHAR til å avholde EPHAR Lectures, EPHAR Symposia og
EPHAR Instructional Courses. Søknadsfrist 31.1.2014. Dette kan det være verdt å huske på
ifm. arrangement av vår-, høst- og vintermøter, men det krever planlegging i god tid.
IUPHAR (www.iuphar.org)
Neste IUPHAR-møte:
XVIIth World Congress of Basic and Clinical Pharmacology 2014
Cape Town, South Africa, July 13 - 18, 2014
http://www.wcp2014.org/
NSFT kan ha en representant på generalforsamlingen.
Vår- og Høstmøte 2013
Seksjonen forberedte og inviterte til Vårmøte 23. mai kl. 12.30 til 16.00 på Rødt auditorium,
Rikshospitalet med tema «Hvorfor registreres det ikke flere legemidler?»
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Følgende foredrag:
Jan Petter Akselsen (Statens legemiddelverk) "Hva er trendene for registrering av nye
legemidler?"
Leif Rune Skymoen (Nansen Neuroscience network) "Hvordan kan farmasøytisk industri få
registrert flere legemidler?"
Jo Klaveness (Farmasøytisk Institutt, UiO og Drug Discovery Laboratory AS) "Er det basis
for næringsutvikling basert på legemiddelinnovasjon i Norge? Muligheter og utfordringer"
Kjetil Tasken (Bioteknologisenteret og Norsk senter for molekylærmedisin) "Kan akademia
screene for nye legemiddel-targets og aktivt delta i utvikling av legemidler?"
Bjørn Klem (Oslo Cancer Cluster) "De små private innovative selskapenes utfordringer i
legemiddelutvikling"
Tove Flem Jacobsen (Clavis Pharma) "Kliniske studiers betydning for å lykkes i et
utviklingsløp"
Ivar S. Kristiansen (Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO) "Samsvar mellom de
nye legemidlene og dagens/ morgendagens helseutfordringer"
Ordstyrer: Kjetil W. Andressen, NSFT.
Det var et utmerket fremmøte med ca. 60 tilhørere.
Poulsson-medaljen for 2013
Poulsson-medaljen for 2013 ble delt ut innen basal farmakologi og tilfalt professor Thue W.
Schwartz (Department of Neuroscience and Pharmacology, University of Copenhagen) 13.
november i Nye Auditorium 13, Domus Medica.
Følgende seminar ble holdt:
13.00-13.10 Welcome and short presentation of Poulsson award recipient 2013: Prof.
Thue W. Schwartz, Department of Neuroscience and Pharmacology, University of
Copenhagen by Jørn Holme, Folkehelseinstituttet and leader of NSFT
13.10-13.55 Poulsson award lecture “Metabolic Receptology – Molecular, cellular and
in vivo pharmacology of metabolic 7TM GPCR targets”
Thue W. Schwartz, professor of Molecular Pharmacology, University of Copenhagen
14.15-14.45 “Homology models of membrane proteins: tools in the search of new
antidepressant drugs”
Mari Gabrielsen, University of Tromsø
14.45-15.15 “Unraveling molecular complexes of serotonin receptors”
Kjetil Wessel Andressen, University of Oslo
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Vintermøtet 2014
Seksjonen har deltatt i utformingen av programmet for NSFTs vintermøte.
Vårmøte 2014
Seksjonen har forberedt sammen med Norsk Farmasøytisk selskap, RELIS, UiO og
produsentene av nyere antikoagulantia og warfarin vårmøtet: «Nye perorale antikoagulantia
(NOACs) – et farmakologisk gjennombrudd?»
Møtet finner sted: Rikshospitalet, 9. april 2014.
Regnskap
Regnskapet for seksjonen har i 2013 vært håndtert sammen med regnskapet for NSFT som
helhet. For en formell økonomisk oversikt henvises det derfor til NSFTs regnskap.
Avslutning
Seksjonsstyret for 2013 takker for seg og ønsker det nye styret lykke til med det videre
arbeidet.

Børge Larsen (Sekretær)
Sigrid Narum (Styremedlem)
Kjetil Wessel Andressen (Leder)
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Innkalling til årsmøte i
Seksjon for farmakologi, NSFT
Beitostølen, 25. januar 2014, kl. 09:00-09:30
DAGSORDEN:
1. Konstituering av årsmøtet
a. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
b. Valg av ordstyrer og referent
2. Årsberetningen for seksjon for farmakologi 2013
3. Godkjenning av budsjett for seksjon for farmakologi
4. Valg av
a. nytt styre i Seksjon for farmakologi
b. ny valgkomité
5. Orienterings- og diskusjonssaker
a. Vår- og høstmøte 2014. Diskusjon av aktuelle tema.
b. Innspill vedrørende neste vintermøte
6. Eventuelt

