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Årsberetning 2013
1. Styrets sammensetning
Generalforsamlingen i NSFT ble holdt 26. januar 2013 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)
- Kasserer: Vigdis Aas (2013-2015)
- Styremedlem: Vibeke Thrane (2012-2014)
Vararepresentanter:
- Nils Tore Vethe (2013-2014, kasserer 2011-2013)
- Jannike Mørch Andersen (2012-2014)
- Aina Westrheim Ravna (2012-2014)
Seksjonene har utpekt følgende representanter til styret:
- Toksikologi: Tor Fredrik Holth
- Farmakologi: Kjetil Wessel Andressen
Representant for industrien:
- Benedikte Thunes Akre
Valgkomité for 2014:
- Dagny Sandnes (2013-2015)
- Knut Erik Tollefsen (2013-2015)
- Hedvig Nordeng (2012-2014)
- André Gottås (2012-2014)
André Gottås er revisor for selskapet fra januar 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 Vintermøte)
- Planlegging og organisering av utdeling av Poulssonprisen
- Organisering av styrets arbeid og møter
- Oppgradering av NSFTs nettsider: Innhenting og gjennomgang av tilbud. Oppfølging av
teknisk arbeid utført av Netlab. Opplæring i bruk av ny publiseringsløsning. Oppdatering av
informasjon og skjemaer på NSFTs nettsider. Se også pkt. 3. Økonomi.
- Overgang til ny medlemsdatabase og oppdatering av medlemsregister
- Rekruttering av nye medlemmer
- Formidling av informasjon på NSFTs nettsider og i nyhetsbrev
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- Europeisk registrert toksikolog (ERT)-registreringer
- Finansiering av Selskapets aktiviteter
3. Økonomi
Økonomien til NSFT vurderes som tilfredsstillende. Selskapet har i 2013 hatt ekstraordinære
kostnader i forbindelse med en nødvendig nettsideoppgradering. Netlab informerte i februar
2013 om at NSFTs daværende publiseringsløsning, eRedaktør versjon 1.6, skulle fases ut i
løpet av året, og at det derfor var nødvendig å oppgradere NSFTs nettsider. Etter å ha vurdert
tilbud fra ulike leverandører valgte styret å oppgradere til eRedaktør versjon 2.7 fra Netlab.
Det tekniske arbeidet ble utført i mai-juni 2013 og kostnadene for oppgraderingen ble totalt
kr 35000,- (eks. mva.).
Medlemskontingentene fra 2013 opprettholdes for 2014: kr 350,- for vanlige medlemmer, kr
100,- for studentmedlemmer og kr 3500,- for bedriftsmedlemmer.
Deltakeravgiften for Vintermøtet 2014 har blitt økt med kr 100,- for ikke-medlemmer, mens
den reduserte deltakeravgiften for medlemmer (m/betalt kontingent 2013) er uendret fra
2013. Dette innebærer at det nå ”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 2015.
For Vintermøtet 2014 er det satt av totalt kr 10000,- til reisestipend for studenter som
presenterer poster eller fritt foredrag. Utgiftene til inviterte foredragsholdere til
toksikologisesjonen ”Marine Miljøgifter” vil bli dekt fra en egen NSFT-konto som er
øremerket faglige arrangementer innen persistente organske miljøgifter.
4. Faglig virksomhet
Vintermøtet
Vintermøtet 2013 ble holdt på Radisson Blu Resort Beitostølen 24.-27. januar. Det var
påmeldt 117 deltakere (ledsagere og barn ikke inkludert) og det var 28 inviterte
foredragsholdere fordelt på 7 symposier. Symposiene hadde følgende hovedtema:
- Fosterskader og utviklingsskader av legemidler og kjemikalier
- Kombinasjonseffekter
- ABC-transportører
- Nevrodegenerative sykdommer
- Use of stem cells in pharmacological and toxicological research
- Metoder/risikovurdering i toksikologi
- Syntetiske cannabinoider
Tema for kveldsnytt var: ”Kan naturlige produkter bidra til kroniske nervesykdommer?” ved
Hans Utkilen, Folkehelseinstituttet.
Til sammen var det meldt inn 26 frie foredrag og 22 postere fordelt på basal farmakologi,
klinisk farmakologi, økotoksikologi og toksikologi.
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Vårmøter i toksikologi
Seksjon for toksikologi arrangerte et fagmøte med tema "Helse- og miljøskader av
luftforurensning: hysteri eller virkelighet?". Møtet ble holdt 25. april på Folkehelseinstituttet,
Oslo.
I tillegg arrangerte NSFT, Forbrukerrådet, Naturviterne og Polyteknisk forening et felles
symposium med tema ”Hvordan kan forbrukerne sikres en giftfri hverdag?”. Symposiet fant
sted 14. mai i Litteraturhuset, Oslo, og filmopptak fra symposiet er tilgjengelig fra NSFTs
nettsider.
Vårmøte i farmakologi
Seksjon for farmakologi arrangerte 23. mai et symposium med tema "Hvorfor registreres det
ikke flere legemidler?" Møtet ble holdt på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.
Høstmøter i toksikologi
Seksjon for toksikologi arrangerte et symposium med tema ”Kjemikalier i
forbrukerprodukter: er vi trygge?”. Symposiet fant sted 9. oktober på Folkehelseinstituttet,
Oslo.
Høstmøte i farmakologi og toksikologi i Tromsø
NSFT – Tromsø arrangerte 12. november et ”bli kjent”-høstmøte med presentasjon av lokale
forskningsmiljøer innen farmakologi og toksikologi ved Universitetssykehuset i Nord-Norge,
Universitetet i Tromsø, Norsk institutt for luftforskning, Framsenteret og D´liver.
Poulssonforelesningen
Poulssonmedaljen 2013 innen basal farmakologi ble tildelt Thue W. Schwartz, professor i
molekylær farmakologi ved Københavns Universitet, Danmark. Medaljeoverrekkelsen og
Poulssonforelesningen "Metabolic Reseptology - Molecular, cellular and in vivo
pharmacology of metabolic 7TM GPCR targets" fant sted 13. november ved Universitetet i
Oslo. Poulssonforelesningen ble fulgt av et seminar med foredrag innen basal farmakologi.
5. Medlemmer
Selskapet har 356 medlemmer (per 01.01.2014). Av disse har 82 medlemmer oppgitt
tilhørighet til farmakologiseksjonen, 139 til toksikologiseksjonen og 55 medlemmer har
tilhørighet til begge seksjonene. De resterende medlemmene har ikke valgt
seksjonstilhørighet.
Den nye medlemsdatabasen gir medlemmer muligheten til selv å sjekke hvilke opplysninger
som er registrert og evt. redigere kontaktinformasjon. Medlemmer uten funksjonell epostadresse og manglende medlemskontingent fjernes automatisk fra databasen. Dette har
bidratt til at vi i dag har registrert funksjonelle e-postadresser for alle medlemmene (vs. 92 %
i 2012) og at medlemstallet for 2013 i større grad reflekterer ”aktive” medlemmer.
Det er fortsatt mange medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent. Ved utgangen av
2013 hadde 61 % av medlemmene betalt medlemskontingenten for 2013. Dette er imidlertid
en forbedring fra 2012 hvor andelen var 52 %.
6. Formidling av faglig informasjon i nyhetsbrev og på nettsider
NSFT har i løpet av 2013 sendt ut 10 elektroniske nyhetsbrev til samtlige medlemmer.
Nyhetsbrevene inneholder bl.a. informasjon om kommende kurs og arrangementer innen
farmakologi og toksikologi.
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Faglig informasjon er nå samlet under en egen menyfane ”Faglig innhold” på NSFTs nye
nettsider. Her finnes også en ny oversikt over forskningsgrupper i Norge innen farmakologi
og toksikologi.
NSFT opprettet 25. mai 2012 en egen side på Facebook. Her annonseres alle møter og
relevant informasjon. Det er per i dag (6.1.2014) 130 personer som følger siden.
7. Toksikologen
Medlemsbladet ”Toksikologen” har blitt sendt ut (elektronisk versjon) til samtlige
medlemmer i mars (nr. 1), september (nr. 2) og desember (nr. 3). 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

Styret for 2013 takker for seg og ønsker det nye styret lykke til i det videre arbeidet.
Oslo, januar 2014
Jørn A. Holme (leder)
Sara Bremer (sekretær)
Vigdis Aas (kasserer)
Vibeke Thrane (styremedlem)
Kjetil Wessel Andressen (leder, Seksjon for farmakologi)
Tor Fredrik Holth (leder, Seksjon for toksikologi)
Benedikte Thunes Akre (industrirepresentant)
Nils Tore Vethe (vara)
Jannike Mørch Andersen (vara)
Aina Westrheim Ravna (vara)
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Innkalling til generalforsamling i NSFT
Beitostølen, 25. januar 2014, 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 2013 - gjennomgang ved Sara.
3. Økonomi - gjennomgang ved kasserer Vigdis Aas.
a. NSFTs regnskap for 2013 og budsjett for 2014.
4. Valg ved valgkomiteen.
a. Nytt styre
b. Ny valgkomité
5. Forslag til ny NSFT pris for årets beste vitenskapelige artikkel - gjennomgang ved Sara.
a. Bakgrunn: Styret i NSFT ønsker å innføre to nye priser for beste artikler som
utgår fra hhv. norske farmakologi- og toksikologimiljøer hvert år, med første
tildeling på vintermøtet 2015. Det er planlagt en pris innen farmakologi (klinisk
og basal vurderes samlet) og en innen toksikologi (human- og økotoksikologi
samlet). Prisvinnere vil bli invitert til å holde et foredrag på vintermøtet (lørdagen)
hvor de presenterer funnene i en større og mer generell sammenheng.
Deltakeravgift, reise og opphold (1 overnatting) vil dekkes av NSFT.
b. Styret har utarbeidet et forslag til statutter for prisen som vil bli gjennomgått. Det
er ønskelig med innspill fra NSFTs medlemmer.
6. Eventuelt
Oslo, 9. januar 2014
Hovedstyret i NSFT
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Statutter for NSFTs tildeling av pris for beste artikkel
1. Formålet med prisen er å hedre gode publikasjoner, og de respektive fagmiljøene de
springer ut fra, innen farmakologi og toksikologi.
2. Det deles ut en pris innen farmakologi (klinisk og basal farmakologi vurderes
sammen) og en pris innen toksikologi (human- og økotoksikologi vurderes sammen).
3. Prisen deles ut hvert år på NSFTs Vintermøte. Første tildeling i 2015.
4. Alle medlemmer av NSFT kan nominere artikler. Det må presiseres hvem av
forfatterne som skal regnes som hovedforfatter. I tillegg til artikkelen ønskes en kort
begrunnelse (< ½ side) for valg av det nominerte arbeidet. Det er mulig å nominere
egne arbeider, men bare ett arbeid som hovedforfatter.
5. Artikler som nomineres må være akseptert for publikasjon i perioden fra 1.november
året før til 31.oktober inneværende år.
6. Det er ingen føringer når det gjelder tidsskrift, alder på nominert prisvinner eller om
forfatteren(e) sitter i noen av NSFTs styrer.
7. Frist for nominasjon er 1.november året før prisutdelingen. Nominasjonen sendes per
e-post til NSFTs hovedstyre: nsft@nsft.net.
8. For å unngå inhabilitet vil hovedstyret, etter fristens utløp, sette sammen en
evalueringskomité for hhv farmakologi og toksikologi bestående av 3-5 medlemmer
av NSFT. Det skal gis en begrunnelse for valg av prisvinnere. Hovedstyret
godkjenner avgjørelsene.
9. Prisvinnerne skal få beskjed før 1.desember.
10. Prisvinnerne blir invitert til å holde et foredrag på det kommende vintermøtet (lørdag)
hvor de presenterer arbeidet. NSFT dekker deltakeravgift, reise og hotellopphold (1
natt) tilsvarende som for inviterte foredragsholdere.

