Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi
Årsberetning 2020
1. Styrets sammensetning
Generalforsamlingen i NSFT ble holdt 25. januar 2020 på Radisson BLU Resort Beitostølen.
Styrets sammensetning etter valget på generalforsamlingen har vært som følger:
- Leder: Mohammad Nouri Sharikabad (2017-2019, 2019-2021)
- Sekretær: Stein Bergan (2020-2022)
- Kasserer: Anastasia Georgantzopoulou (2020-2022)
- Styremedlem: Maria Hultman (2019-2021)
Vararepresentanter:
- Kine Eide Kvitne (2020-2022)
- Jan Tore Samuelsen (2020-2022)
- Aina Westrheim Ravna (2012-2014, 2014-2016, 2016-2018, 2018-2020 og 2020-2022)
Seksjonene har utpekt følgende representanter til styret:
- Toksikologi: Jason Matthews
- Farmakologi: Jenny Lund
Representant for industrien:
- Nikolai Notaker (2020-2022)
Valgkomité for 2021:
- Birgitte Lyrån (2020-2022)
- Rigmor Solberg (2020-2022)
- Helene Dugstad (2020-2022)
Revisor:
- Kristine Hole (2020-2022)

2. Styrets arbeid

Det har vært avholdt 6 møter i hovedstyret (januarmøtet v/forrige styre). Som konsekvens av pandemitiltakene ble flere av møtene holdt som rene elektroniske møter. En stor del av styrets arbeid har vært
utført via e-post.
Styret har i perioden jobbet med:
- Organisering av NSFTs faglige virksomhet (vår-, høst- og vintermøte). Dette har i stor grad vært preget
av pandemiens utvikling; tiltak og begrensninger knyttet til dette.
- Planlegging og organisering av tildeling av Poulssonprisen og pris for beste publikasjon, se egne punkter
- Organisering av styrets arbeid og møter
- Rekruttering av nye medlemmer; vanskeligere i år da det er kommende vintermøte (avlyst for 2021)
som er viktig motivasjon for nye medlemmer.
- Formidling av informasjon på NSFTs nettsider, i nyhetsbrev og via Facebook. Aktiviteten har naturlig
nok vært lavere siden møter har blitt avlyst.
- Europeisk registrert toksikolog (ERT)-registreringer
- Finansiering av Selskapets aktiviteter

3. Økonomi

Økonomien til NSFT vurderes som tilfredsstillende. Økonomisk er året ikke sammenlignbart med
tidligere, da en rekke utgifter har falt bort som følge av arrangement som måtte avlyses. Det fører også til
at noen utgifter vil dukke opp senere, slik som tildeling av Poulsson-prisen for 2020.

Medlemskontingenten er kr 400 for vanlige medlemmer og kr 150 for studenter. Siden aktiviteten har
vært liten og inntektssituasjonen usikker for en del medlemmer, valgte styret å gi medlemmer
muligheten til redusert kontingent (etter eget valg, ikke søknad), dvs henholdsvis kr 200 og kr 100.
Medlemskontingenten for bedriftsmedlemmer er fortsatt kr 3500.
NSFT har i 2020 mottatt økonomiske støtte fra Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology (BCPT) til
NSFTs vintermøte 2020 som gikk til forelesere, da spesielt Beitoforelesningen, Nordisk symposium og
støtte til studenter.

4. Faglig virksomhet
Vintermøtet

Vintermøtet 2020 ble holdt på Radisson Blu Resort Beitostølen 23. januar – 26. januar. Det var påmeldt
102 deltakere (ledsagere og barn ikke inkludert) og det var invitert 20 foredragsholdere fordelt på 9
symposier. Symposiene hadde følgende hovedtema:
- ADHD (felles)
- Årets artikkel (Farmakologi & toksikologi, felles)
- Polarforskning (toksikologi)
- Type 2 diabetes (farmakologi)
- Antibiotikaresistens (felles)
- Using fish cells to build micro-organs that help us better understand the risk of pharmaceuticals in the
environment (Beitoforelesningen, felles)
- Doping (Nordic symposium, felles)
- Luftforurensning (toksikologi)
- Immunfarmakologi/nye behandlingsprinsipper (farmakologi)
Kveldsnytt, "Pest eller kolera? Hva er verst?" ved Siamak Yazdankhah, Folkehelseinstituttet.
Til sammen var det meldt inn 24 frie foredrag og 20 postere fordelt på farmakologi og toksikologi.

Vårmøte og Høstmøte

Det viste seg vanskelig å planlegge for møter etter hvert som pandemien med påfølgende tiltak skred
fram. Et alternativ kunne vært elektroniske møter, men styret anså det som usikkert i den aktuelle
situasjon. Når alle har blitt mer vant til og trent på disse møteformene, kan det være aktuelt å planlegge
med slike alternativer for møter kommende år.

Poulssonforelesning og seminar

Poulssonmedaljen 2020 innen klinisk farmakologi ble tildelt Professor Teun van Gelder, specialist in
nephrology and clinical pharmacology, Leiden University Medical Center, Nederland. Tildelingen er
publisert og vi håper at medaljeoverrekkelse og Poulssonseminar lar seg arrangere i løpet av 2021.
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.
- Vinnere av publikasjonsprisene for 2020 blir kåret noe senere enn vanlig siden Vintermøtet ble avlyst.
Fristen for nominasjon er i år er satt til 1.februar 2021. Det planlegges kåring og foredrag av prisvinnere
på Vårmøtet 2021.

5. Medlemmer
Selskapet har 250 medlemmer (pr 1.1.2021). Av disse har 60 medlemmer oppgitt tilhørighet til
farmakologiseksjonen, 118 til toksikologiseksjonen og 33 medlemmer har tilhørighet til begge
seksjonene. De resterende 39 medlemmene har ikke valgt seksjonstilhørighet. Totalt er det en nedgang
fra ett år tilbake da medlemstallet pr 1.1.2020 var 306. Vi har i år manglet rekrutteringen som ofte følger
med til Vintermøtet. Ved utgangen av 2020 hadde 45% betalt medlemskontingent for 2020; styret
forsøker å øke andelen ved å sende ut en påminnelse til de som ikke har betalt. Medlemmer uten
funksjonell e-postadresse og manglende medlemskontingent fjernes etter hvert fra databasen.
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6. Formidling av faglig informasjon i nyhetsbrev og på nettsider

NSFT har i løpet av 2020 sendt ut 3 elektroniske nyhetsbrev og noen direkte eposter (om kontingent og
publikasjonspriser) til samtlige medlemmer. Nyhetsbrevene inneholder bl.a. informasjon om kommende
kurs og arrangementer innen farmakologi og toksikologi. Informasjon har også blitt publisert på NSFTs
nettsider og på NSFTs Facebook-side.

8. Registreringsordningen for Europeisk-registrerte toksikologer (ERT)

Den norske komiteen for godkjenning av Europeiskregistrerte toksikologer (ERT) har etter Vintermøtet
2020 bestått av: Birgitte Lindeman (leder), Folkehelseinstituttet; Christine Bjørge, Miljødirektoratet;
Espen Mariussen, Norsk institutt for luftforskning; Hege Stubberud, GE Healthcare AS; Åse Krøkje, Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet; Ketil Hylland, Universitetet i Oslo; Marie Bjørgan, Yara
International ASA; Elise Rundén-Pran, Norsk institutt for luftforskning, Shan Zienolddiny, Statens
arbeidsmiljøinstitutt. Fra 2021 overtar Åse Krøkje som leder av ERT-komiteen og Oddvar Myhre,
Folkehelseinstituttet, er nytt medlem av komiteen.
Informasjon om ERT-ordningen finnes på NSFTs nettsider: http://nsft.net/ert
Oppsummering av ERT-komitéens arbeid i 2020. Komiteen mottok høsten 2020, 1 søknad om
førstegangs-registrering. Det ble levert 7 søknader om re-registrering. Søknadene ble behandlet i ERTkomitéen den 7. januar 2021. Det er per januar 2021 omtrent 90 registrerte toksikologer på den norske
listen. Det var ikke noe EUROTOX’ ERT-møte i 2020, da EUROTOX-møtet ble utsatt pga
pandemisituasjonen. Den norske ERT-komiteen har diskutert konsekvenser av pandemien og mulighet til
å innfri møte/kurskrav i ERT-registreringsordningen. I overensstemmelse med EUROTOX sine
anbefalinger vil det bli utvist skjønn og fleksibilitet ved vurdering av re-registreringer. Imidlertid virker
det som problemet er begrenset pga godt tilbud av relevante webinarer og virtuelle møter. ERT-komiteen
jobber videre med oppdatering av informasjon på NSFTs hjemmeside, blant annet informasjon også på
engelsk.

9. Registreringsordning for Europeisk sertifisert farmakolog (EuCP)

The European Certified Pharmacologist (EuCP) er et felles program som støttes av både EPHAR (The
Federation of European Pharmacological Societies) og EACPT (The European Association for Clinical
Pharmacology and Therapeutics) og sertifiserer både farmakologer og kliniske farmakologer som
europeisk sertifisert farmakolog. For informasjon om hva EuCP er, fordeler m.m. kan man se på følgende
side: https://www.eucp-certification.org/. En gruppe satt sammen av farmakologer og klinisk
farmakologer tok oppdraget på vegne av NSFT for å lage forslag til retningslinjer. NSFT sendte formell
henvendelse i 2018, og vi fikk svar på søknaden i fjor. En av hovedpunktene EuCP komiteen etterspør er
enighet/avtale mellom NSFT og kliniske farmakologer, noe som foreløpig ikke er på plass. NSFT er i
påvente av svar fra Norsk Forening for Klinisk Farmakologi (NFKF) og har dette på agenda. Et sentral
tema vil være hva slags krav man setter for godkjenning og resertifisering av farmasøyter og leger for å
kunne bli EuCP sertifisert. NSFT håper på at med godt samarbeid med NFKF kan vi få fortgang i dette
arbeidet i løpet av våren 21.
Styret for 2020 takker for seg og ønsker det nye styret lykke til i det videre arbeidet.
Oslo, januar 2021
Mohammad Nouri Sharikabad (leder)
Stein Bergan (sekretær)
Anastasia Georgantzopoulou (kasserer)
Maria Hultman (styremedlem)
Jenny Lund (leder, Seksjon for farmakologi)
Jason Matthews (leder, Seksjon for toksikologi)
Nikolai Notaker (industrirepresentant)
Aina Westrheim Ravna (vara)
Kine Eide Kvitne (vara)
Jan Tore Samuelsen (vara)
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