Referat fra årsmøte i Seksjon for farmakologi, NSFT
Beitostølen, 27. januar 2018, kl. 09:00-09:30

Deltagere: 13

Saker:
1. Konstituering av årsmøtet
a. Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.
b. Ida Robertsen ble valgt til ordstyrer og Kristine Hole til referent.
2. Årsberetningen for farmakologiseksjonen for 2017 ble gjennomgått av Ida Robertsen, og
godkjent.
3. Seksjonen har ikke noe separat budsjett eller regnskap. Det vises til gjennomgang av
økonomien på generalforsamlingen i NSFT.
4. Valg: Valgkomiteen ved Kjetil Wessel Andressen presenterte forslag til kandidater til nytt
styre i farmakologiseksjonen.
a. Lise Román Moltzau og Kristin Nordal ble gjenvalgt for en ny toårs periode.
b. Valgkomite: Ingen endringer.
5. Orienterings- og diskusjonssaker
a. Forslag til temaer til vår- og høstmøter i 2018 og vintermøtet 2019. Høstmøtet i 2018
blir i forbindelse med labmessen, og sammen med toksikologi.
i. Helgenomsekvensering
ii. Lm som virker på plater
iii. Antistoffer – variasjoner i biologiske legemidler (ny gruppe hos Finn Olav)
iv. Akutte intoksikasjoner
v. Prising av lm og tilgjengelighet av lm/pakkeforløp (paneldebatt med biogen
og SLV)
b. Kan vi gjøre noe for å få industrien med på banen igjen?
Aktuelle temaer for å få med industrien:
i. Doak
ii. sgltII-hemmere
c. Kan vi ha f.eks. et vårmøte sammen med kliniske farmakologers selskap, for å få med
flere klinikere?
6. Eventuelt
a. Hvordan synes vi det fungerer med posterpresentasjoner
i. Innspill om at det burde være på engelsk, i det minste det skriftlige
ii. Det blir kanskje mindre spm ved posterene

iii. Det kan fungere å gå rundt og presentere ved posterene nå som farm og tok
har posterpresentasjoner separat
iv. Kan vi droppe postere og ha korte foredrag i tillegg til vanlige frie foredrag?
v. Det som fungerer bedre sånn det er nå er at mange blir flinkere til å få frem
hovedpoengene kort og konsist. Man kan bli bedre på å legge inn en teaser
på presentasjonen slik at folk får lyst å komme og lese posteren etterpå.

