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Årsberetning 2012
NSFT, Seksjon for farmakologi
Det følgende er styrets beretning om aktiviteter i perioden fra 29. januar 2012 til 26. januar
2013. Årsberetningen legges fram for godkjenning på årsmøtet i Seksjon for farmakologi på
Beitostølen 26. januar 2013.

Styret har hatt følgende sammensetning:
Leder: Kjetil Wessel Andressen (2012-2013)
Sekretær: Ida Rudberg (2011-2012)
Styremedlem: Sigrid Narum (2011-2012)
Styremedlem: Elena Kvan (2012-2013)
Kontaktpersoner utenfor Oslo har vært:
Bergen: Bettina Riedel. Ny kontaktperson ønskes for 2013
Trondheim: Ola Dale
Tromsø: Thrina Loennechen
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 ni styremøter, to fysiske møter og syv telefonmøter (pga stor
geografisk avstand mellom styremedlemmene), og har ellers hatt fortløpende kontakt via epost og telefon om aktuelle saker. Seksjonen har i 2012 hatt 153 medlemmer. Av disse er 61 i
tillegg medlem av Seksjon for toksikologi. Totalt registrerte medlemmer i NSFT er 357.

EPHAR (www.ephar.org)
Det har vært EPHAR-møte i 2012:
6th European Congress on Pharmacology EPHAR 2012
Granada, Spain, 17–23 July 2012
www.ephar2012.org
Mimi Sokke Opdahl representerte Norge
Neste EPHAR-møte:
Seventh European Congress on Pharmacology (EPHAR 2016)
stanbul, Turkey, 2016
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NSFT kan søke midler fra EPHAR til å avholde EPHAR Lectures, EPHAR Symposia og
EPHAR Instructional Courses. Søknadsfrist 31.1.2013 for året og januar-februar i året
deretter. 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)
Det har ikke vært IUPHAR-møte i 2012.
Neste IUPHAR-møte:
XVIIth World Congress of Basic and Clinical Pharmacology 2014
Cape Town, South Africa, July 13 - 18, 2014
www.iuphar2014.org

Vår- og Høstmøte 2012
Seksjonen forberedte vårmøte og inviterte foredragsholdere. Rett før annonsering av møtet
dukket det opp invitasjon til et symposium bl.a. arrangert av Norsk forening for
farmakoepidemiologi i tilstøtende tidsrom. Organisatorer av dette møtet forhørte seg om vi
kunne flytte vårt møte siden de allerede hadde begynt å sende ut invitasjoner. Alle våre
inviterte foredragsholdere var positive til flytting av dato, slik at vårmøtet ble til et høstmøte
med tema ”Legemiddelbivirkninger: overraskende eller forutsigbare?”. Møtet ble holdt
Onsdag 26. september 2012 kl. 12.00-16.00 i Blått auditorium, OUS - Rikshospitalet, med
følgende program:
12.30
Hvordan oppdage sjeldne bivirkninger?
Eva Skovlund (Folkehelseinstituttet og UiO)
13.00
Hvilke bivirkninger kan dyrestudier forutsi?
Laila Sortvik Nilssen (Statens legemiddelverk)
13.30
Legemiddelbivirkninger "hot stuff" i 2012
Hanne Stenberg Nilsen (RELIS)
14.00
Pause med kake, kaffe og te
14.20
Pandemrix-bivirkninger: kunne de forutsees?
Jann Storsæter (Folkehelseinstituttet)
14.50
Kan Pandremix utløst narkolepsi lære oss noe om sykdomsårsaken?
Kaare M. Gautvik (Oslo universitetssykehus, Ullevål)
15.10
Legemiddelovervåking
Steinar Madsen (Statens legemiddelverk)
15.40
Diskusjon
16.00
Slutt
Ordstyrere var Elena Kvan (Drammen sykehus) og Sigrid Narum (Diakonhjemmet sykehus).
Det var et utmerket fremmøte med 85 tilhørere.

Poulsson-medaljen for 2012
Poulsson-medaljen for 2012 ble delt ut innen toksikologi og tilfalt professor Franz Oesch.
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Vintermøtet 2013
Seksjonen har deltatt i utformingen av programmet for NSFTs vintermøte.

Regnskap
Regnskapet for seksjonen har i 2012 vært håndtert sammen med regnskapet for NSFT som
helhet. For en formell økonomisk oversikt henvises det derfor til NSFTs regnskap.

Avslutning
Seksjonsstyret for 2012 takker for seg og ønsker det nye styret lykke til med det videre
arbeidet.

Ida Rudberg

Sigrid Narum
Elena Kvan

(Sekretær)

(Styremedlem)
(Styremedlem)
Kjetil Wessel Andressen
(Leder)

15

Innkalling til årsmøte i
Seksjon for farmakologi, NSFT
Beitostølen, 26. januar 2013, kl. 08:45-09:30
DAGSORDEN:
1. Konstituering av årsmøtet
a. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
b. Valg av ordstyrer og referent
2. Årsberetningen for seksjon for farmakologi 2012
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 2013. Diskusjon av aktuelle tema.
b. Innspill vedrørende neste vintermøte
6. Eventuelt

