Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi
Årsberetning 2017 - seksjon for farmakologi

Dette er styrets beretning om aktiviteter i perioden fra 1. februar 2017 til 27. januar 2018.
Årsberetningen legges fram for godkjenning på årsmøtet i Seksjon for farmakologi på Beitostølen 27.
januar 2018.
Styret har hatt følgende sammensetning:
Leder: Ida Robertsen (2015-2018)
Sekretær: Ingvild Holdø (2017-2018)
Styremedlem: Sigrid Narum (2011-2018)
Styremedlem: Lise Román Moltzau (2016-2018)
Styremedlem: Kristin Nordal (2016-2018)
Kontaktpersoner utenfor Oslo har vært:
Bergen: Jon Andsnes Berg
Trondheim: Ola Dale
Tromsø: Aina Ravna
Representant for seksjonen i NSFTs hovedstyre har vært Ida Robertsen.
Valgkomiteen har bestått av Kjetil Wessel Andressen, Gunhild Heide og Maria Ulvestad.
Styret har i perioden avholdt 4 styremøter, og har ellers hatt fortløpende kontakt via e-post og
telefon om aktuelle saker. Seksjonen har pr 1.1.2018 157 medlemmer. Av disse er 50 i tillegg
medlem av Seksjon for toksikologi. Totalt registrerte medlemmer i NSFT er 412.
EPHAR (www.ephar.org)
Neste EACPT-møte:
The 14th congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics
Stockholm, Sweden, June 29- July 2 2019
http://www.eacpt2019.org/
IUPHAR (www.iuphar.org)
Neste IUPHAR-møte:
XVIIIth World Congress of Basic and Clinical Pharmacology 2018
Kyoto, Japan, July 1 - 5, 2018
NSFT kan ha en representant på generalforsamlingen.
NSFTs publikasjonspris innen farmakologi 2017
Vinner av årets publikasjonspris innen farmakologi er Bérengère Benoit og medarbeidere for
artikkelen «Fibroblast growth factor 19 regulates skeletal muscle mass and ameliorates muscle
wasting in mice», Nature Medicine, 2017. Styret mottok til sammen 8 nominasjoner innen
farmakologi og komiteen for vurderingen av publikasjonene har bestått av Hege Christensen (UiO),
Hege Thoresen (UiO), Sigrid Narum (Diakonhjemmet sykehus) og Ida Robertsen (UiO).
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Begrunnelse:
Prisen for beste publikasjon innenfor fagfeltet farmakologi går til: Bérengère Benoit og
medarbeidere for artikkelen «Fibroblast growth factor 19 regulates skeletal muscle mass and
ameliorates muscle wasting in mice». Artikkelen er publisert i det meget anerkjente tidsskriftet
Nature Medicine. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Avdeling for biologi ved Universitetet i
Bergen og Universitetet i Lyon, CarMeN Laboratoriet i Frankrike. Bérengère Benoit og medarbeidere
har avdekket en ny funksjon av fibroblast vekstfaktor 19 (FGF 19), som innbefatter at denne er
involvert i regulering av størrelsen på muskelfibre, et funn som kan ha betydning for behandling av
og beskyttelse mot sykdommer som gir muskelatrofi.
Det er anvendt en rekke avanserte cellebiologiske metoder i dette arbeidet, og i tillegg til in vitro
metodikk, er det gjort in vivo studier i mus. Arbeidet har en klar farmakologisk problemstilling, er
godt skrevet og har en klinisk relevans.

Utdeling av Poulssonmedaljen 2017
Poulssonmedaljen 2017 innen klinisk farmakologi ble tildelt professor Sonia Hernandez-Diaz,
Harvard T.H Chan School of Public Health tirsdag 12. desember 2017 i auditorium 1, Georg Sverdrups
hus, Universitetet i Oslo.

PROGRAM
13:00-13:15
14:15-14:15

14:30-15:10

15:10-15:30

Welcome and short introduction of Poulsson Award Recipient: Prof Sonia Hernandes-Diaz
Mohammad Nouri Sharikabad, Leader of NSFT
The Poulsson Award Lecture
Professor Sonia Hernandez-Diaz, Harvard T.H Chan School of Public Health
Application of causal inference approaches in medication safety in pregnancy studies
The unique Nordic data sources – examples of real world opportunities and challenges:
I. Opioid Maintenance treatment of opioid addicted pregnant women benefits the
pregnant women, but what about the fetus?
Senior Reseacher Marte Handal, FHI
II. Is it safe to use paracetamol and antidepressants in pregnancy? And, how do we
communicate risk to the public?
Professor Hedvig Nordeng, UiO
Pharmacokinetic changes of psychotropic drugs in pregnancy - implications for dosing
regimens?
Professor Olav Spigset, NTNU, St. Olavs hospital

Vintermøtet 2018
Seksjonen har deltatt i utformingen av programmet for NSFTs vintermøte.
Regnskap
Regnskapet for seksjonen har i 2017 vært håndtert sammen med regnskapet for NSFT som helhet.
For en formell økonomisk oversikt henvises det derfor til NSFTs regnskap.
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Avslutning
Seksjonsstyret for 2017 takker for seg og ønsker det nye styret lykke til med det videre arbeidet.

Ingvild Holdø
(Sekretær)

Sigrid Narum
(Styremedlem)

Lise Román Moltzau
(Styremedlem)
Ida Robertsen
(Leder)
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Kristin Nordal
(Styremedlem)

Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi
Innkalling til årsmøte i seksjon for farmakologi
NSFT
Beitostølen, 27. januar 2018, kl. 09:00-09:30

DAGSORDEN
1. Konstituering av årsmøtet
a. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
b. Valg av ordstyrer og referent
2. Årsberetning for farmakologiseksjonen 2017

3. Godkjenning av budsjett for seksjon for farmakologi
4. Valg
a. Nytt styre i farmakologiseksjonen
b. Ny valgkomité
5. Orienterings- og diskusjonssaker
a. Vår/høstmøte 2018
b. Innspill til vintermøte 2019
6. Eventuelt

Oslo, januar 2018
Styret i farmakologiseksjonen NSFT
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