Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi
Årsberetning 2020 – seksjon for farmakologi
Dette er styrets beretning om aktiviteter i perioden fra 1. februar 2020 til 28. januar 2021.
Årsberetningen legges fram for godkjenning på årsmøtet i Seksjon for farmakologi som i år
legges frem på digitalt møte (Zoom) 28. januar 2021.
Styret har hatt følgende sammensetning:
Leder: Jenny Lund (2019-2021)
Styremedlem: Erlend Johannesen Egeland (2019-2021)
Styremedlem: Marianne Kristiansen Kringen (2019-2021)
Styremedlem: Marit Inngjerdingen (2020-2022)
Styremedlem: Ingunn Tveteraas (2020-2021)
Kontaktpersoner utenfor Oslo har vært:
Bergen: Jon Andsnes Berg
Trondheim: Ola Dale
Tromsø: Aina Westrheim Ravna
Representant for seksjonen i NSFTs hovedstyre har vært Jenny Lund.
Valgkomiteen har bestått av Ida Robertsen, Lise Román Moltzau og Kristin Nordal.
Året har vært preget av COVID-19 og lite aktivitet. Styret har i perioden avholdt to digitale
styremøter, og har ellers hatt fortløpende kontakt via e-post om aktuelle saker. Seksjonen har
per 1.1.2021 93 medlemmer. Av disse er 33 også medlem av seksjon for toksikologi. Totalt
registrerte medlemmer i NSFT er 250.
EPHAR (www.ephar.org)
Neste EACPT-møte:
15th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics
(EACPT)
Athens, Greece, 26.-29. juni 2021
http://eacpt2021.com
IUPHAR (www.iuphar.org)
Neste IUPHAR-møte:
19th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology 2022
Glasgow, Scotland, 16.-22. juli 2022
http://wcp2022.org
NSFT kan ha en representant på generalforsamlingen.

NSFTs publikasjonspris innen farmakologi 2020
Ettersom Vintermøtet 2021 er avlyst så har utdelingen av publikasjonsprisen for årets
publikasjon innen farmakologi blitt flyttet til Vårmøtet 2021. På grunn av de ekstraordinære
omstendighetene har NSFT sitt hovedstyre besluttet at retningslinjene for tildelingen denne
ene gangen modifiseres noe:
 Artikler som er akseptert for publikasjon mellom 1. november 2019 og 31. desember
2020 kan nomineres
 Fristen for å nominere er 1. februar 2021
 Honorering av vinnerne (ad pkt. 10 i retningslinjene) utover heder, ære og mulighet til
å presentere artikkelen på Vårmøtet vil bli besluttet av styret når formatet for
Vårmøtet er klart
Vårmøte
På grunn av de ekstraordinære omstendighetene våren 2020 ble det ikke arrangert noe
Vårmøte innen farmakologi.
Utdeling av Poulssonmedaljen 2020
Poulssonmedaljen 2020 innen klinisk farmakologi ble tildelt professor Teun van Gelder, Leiden
University Medical Center, Nederland. Tildeling av selve prisen samt prisvinnerens foredrag
ble utsatt til høsten 2021, da vi ikke ønsket å erstatte dette med et rent digitalt møte.
Vintermøtet 2020
Seksjonen har deltatt i utformingen av programmet for NSFTs vintermøte.
Regnskap
Regnskapet for seksjonen har i 2020 vært håndtert sammen med regnskapet for NSFT som
helhet. For en formell økonomisk oversikt henvises det derfor til NSFTs regnskap.
Avslutning
Seksjonsstyret for 2020 takker for seg og ønsker det nye styret lykke til med det videre
arbeidet.
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Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi
Innkalling til årsmøte i seksjon for farmakologi
NSFT
Digitalt møte (Zoom), 28. januar 2021, kl. 15:30-15:55

DAGSORDEN

1. Konstituering av årsmøtet
a. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
b. Valg av ordstyrer og referent
2. Årsberetning for farmakologiseksjonen 2020
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 2021
b. Innspill til Vintermøtet 2022
6. Eventuelt
Oslo, januar 2021
Styret i farmakologiseksjonen, NSFT

