Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi

Årsberetning 2016
1. Styrets sammensetning

Generalforsamlingen i NSFT ble holdt 30. januar 2016 på Radisson BLU Resort Beitostølen.
Styrets sammensetning etter valget på generalforsamlingen har vært som følger:
- Leder: Jørn A. Holme (2013-2015 og 2015-2017)
- Sekretær: Jan Tore Samuelsen (2016-2018)
- Kasserer: Vigdis Aas (2013-2015 og 2015-2017)
- Styremedlem: Kristine Hole (2016-2018)
Vararepresentanter:
- Sara Bremer (2016-2018)
- Birgitte Lyrån (2016-2018)
- Aina Westrheim Ravna (2012-2014, 2014-2016 og 2016-2018)
Seksjonene har utpekt følgende representanter til styret:
- Toksikologi: Hubert Dirven
- Farmakologi: Ida Robertsen
Representant for industrien:
- Pål Falck (2014-2017)
Valgkomité for 2017:
- Nils Tore Vethe (2014-2016, 2016-2018)
- Jannike Mørch Andersen (2014-2016, 2016-2018)
- Vibeke Thrane (2014-2016, 2016-2018)
- Eili Tranheim Kase (2016-2018)
- Norith Eckbo (2016-2018)
Revisor:
- Lise Timm Haug (2016- )

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 og 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. Medlemskontingenten ble på
generalforsamlingen i 2016 økt til kr 400,- for vanlige medlemmer og kr 150,- for studenter.
Medlemskontingenten for bedriftsmedlemmer er fortsatt kr 3500,-.
NSFT har i 2016 mottatt økonomiske støtte fra Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology
(BCPT) til NSFTs vintermøtet 2016 som gikk til forelesere, da spesielt Beitoforelesningen,
Nordisk symposium og støtte til studenter.
For Vintermøtet 2017 er det satt av 11.250,- til stipend for studenter som presenterer poster
eller fritt foredrag. Stipend og Nordisk symposium støttes også i år av BCPT, og
Beitoforelesningen støttes økonomisk av The Federation of European Pharmacological Societies
(EPHAR).

4. Faglig virksomhet
Vintermøtet

Vintermøtet 2016 ble holdt på Radisson Blu Resort Beitostølen 28. januar – 31. januar. Det var
påmeldt 118 deltakere (ledsagere og barn ikke inkludert) og det var invitert 25
foredragsholdere fordelt på 9 symposier. Symposiene hadde følgende hovedtema:
- Modellering (felles)
- Fra individ til populasjon til økosystem (toksikologi)
- Immunmodulering ved kreftterapi (farmakologi)
- Epigenetikk (felles)
- Årets artikkel (Farmakologi & toksikologi)
- Bringing the Exposome Concept into Life (Beitoforelesningen, felles)
- Nordic Symposium (felles)
- Virkning av plastikkforurensning på helse og miljø (toksikologi)
- Klassifisering av bivirkninger (farmakologi)
Tema for kveldsnytt var: «Sex Drugs, Drugs & Rock ‘n Roll» ved Stein Bergan, Avd for
farmakologi, Oslo universitetssykehus.
Til sammen var det meldt inn 18 frie foredrag og 32 postere fordelt på farmakologi og
toksikologi.

Vårmøter

Antibiotikaresistens – et uløselig problem?
Tid og sted: 24. mai 2016, OUS-Rikshospitalet.
Arrangør: NSFT og Norsk farmasøytisk Selskap (NFS)
The Norwegian Research Council program on Environmental Exposures and Health Outcomes:
small program with a big impact
Tid og sted: 25. mai 2016, Folkehelseinstituttet, Oslo
Arrangør: NSFT

Poulssonforelesning og seminar:
Poulssonmedaljen 2016 innen basal farmakologi ble tildelt professor Martin J. Lohse ved Max
Delbruck Center for Molecular Medicine, Berlin, Tyskland,
Medaljeoverrekkelsen og Poulssonseminar ble holdt i Blått auditorium, Rikshospitalet
Tid og sted: 24. november 2016, Blått auditorium, Rikshospitalet, Oslo
Arrangør: NSFT

[19]

NSFTs publikasjonspris
NSFT opprettet i 2014 en ny pris for beste publikasjon fra norske fagmiljøer innen hhv.
farmakologi og toksikologi. De første prisene ble delt ut på vintermøtet 2015.
Vinner av årets publikasjonspris innen farmakologi er Elisabet Størset (UiO/OUS) for artikkelen
«Improved tacrolimus target concentration achievement using computerized dosing in renal
transplant recipients – a prospective, randomized study», Transplantation, 2015. Styret mottok til
sammen 7 nominasjoner innen farmakologi og komiteen for vurderingen av publikasjonene har
bestått av Hege S. Christensen (UiO), Ida Robertsen (UiO), Vigdis Aas (HiOA) og Tore Haslemo
(Diakonhjemmet Sykehus).
Vinner av publikasjonsprisen innen toksikologi er Audun Bersaas, (STAMI) for artikkelen
«Epithelial-mesenchymal transition and FOXA genes during tobacco smoke carcinogen induced
transformation of human bronchial epithelial cells». Toxicology in vitro, 2016. Styret mottok 10
nominasjoner av publikasjoner innen toksikologi og komiteen for vurderingen har bestått av
Gunnar Sundstøl Eriksen (VI), Anita Solhaug (VI), Odd Andre Karlsen (UiB) og Asbjørn Nilssen
(NTNU).

5. Medlemmer

Selskapet har 389 medlemmer (per 1.1.2017). Av disse har 100 medlemmer oppgitt tilhørighet
til farmakologiseksjonen, 153 til toksikologiseksjonen og 52 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
2016 hadde 47 % av medlemmene betalt medlemskontingenten for 2016. 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 2016 sendt ut 10 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

Elektronisk versjon av medlemsbladet «Toksikologen» har blitt lagt ut på NSFTs nettsider i
mars (nr. 1), juni (nr. 2), september (nr. 3) og desember (nr. 4). Lenker til bladet har også blitt
publisert 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 (Mattilsynet, leder), Christine Bjørge
(Miljødirektoratet), Espen Mariussen (FFI), Hege Stubberud (Glencore Nikkelverk AS), Birgitte
Lindeman (Folkehelseinstituttet, fungerende leder fra oktober 2016), Åse Krøkje (NTNU), Ketil
Hylland, (UiO), Marie Bjørgan (Yara International ASA), Elise Rundén-Pran (NILU).
Mer informasjon om ordningen finnes på NSFTs nettsider: http://nsft.net/registrert-toksikolog

9. Ny registreringsordning for Europeisk sertifisert farmakolog (EuCP)

NSFT har satt sammen en komité for å etablere Europeisk sertifisert farmakolog (EuCP) i Norge.
Komiteen består av Hege Thoresen (UiO), Harald Thidemann Johansen (UiO), Aina Westrheim
Ravna (UiT), Laila Sortvik Nilssen (SLV), Janne K. Sund (NTNU), Siri Amundsen (UNN) og Tone
Otterhaug (PCI Biotech). Komiteen er i gang med å utarbeide nasjonale retningslinjer for EuCP
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som tilfredsstiller de internasjonale retningslinjene fra The Federation of European
Pharmacological Societies (EPHAR).
Mer informasjon om ordningen finnes på: www.ephar.org/eucp/
Styret for 2016 takker for seg og ønsker det nye styret lykke til i det videre arbeidet.
Oslo, januar 2017
Jørn A. Holme (leder)
Jan Tore Samuelsen (sekretær)
Vigdis Aas (kasserer)
Kristine Hole (styremedlem)
Ida Robertsen (leder, Seksjon for farmakologi)
Hubert Dirven (leder, Seksjon for toksikologi)
Pål Falck (industrirepresentant)
Sara Bremer (vara)
Birgitte Lyrån (vara)
Aina Westrheim Ravna (vara)
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Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi

Innkalling til generalforsamling i NSFT
Beitostølen, 28. januar 2017, kl. 09:30

DAGSORDEN:

1. Konstituering av generalforsamlingen ved sekretær Jan Tore Samuelsen
a. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
b. Valg av ordstyrer og referent
2. Årsberetning for 2016 - gjennomgang ved Jan Tore Samuelsen
3. Økonomi - gjennomgang ved kasserer Vigdis Aas
a. NSFTs regnskap for 2016 og budsjett for 2017
4. Valg ved valgkomiteen.
a. Nytt styre
b. Ny valgkomité
5. Orientering om status for Europeisk sertifisert farmakolog (EuCP) Laila Sortvik
Nilssen
6. Eventuelt

Oslo, 6. januar 2017
Hovedstyret i NSFT
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