Referat fra årsmøte i Seksjon for farmakologi, NSFT
Digitalt møte (Zoom), 27. januar 2022, kl. 15.30-16.00

Deltagere: 7

Saker:
1. Konstituering av årsmøtet
a. Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent
b. Jenny Lund ble valgt til ordstyrer og referent.
2. Årsberetning for farmakologiseksjonen 2021 ble gjennomgått og godkjent.
a. Vintermøtet 2021 ble avlyst (pandemisituasjonen)
b. Felles digitalt vårmøte med toksikologiseksjonen med COVID-19 som tema, samt
utdeling av publikasjonsprisene for 2020
- Publikasjonsprisen 2020 i farmakologi gikk til Ngoc Nguyen Lunde og
medarbeidere for «Legumain is upregulated in acute cardiovascular events
and associated with improved outcome – potentially related to antiinflammatory effects on macrophages» publisert i Atherosclerosis,
14. desember 2019
c. Utdeling av Poulsson-prisen fra 2020 (klinisk farmakologi annonsert tildelt prof. Teun
van Gelder, Leiden Univsersity Medical Center, Nederland) var utsatt til høsten 2021,
men lot seg ikke gjøre pga. pandemisituasjonen. Utdeling og foredrag vil skje på
Vårmøtet 2022.
d. Publikasjonsprisen for 2021 gikk til Jenny Lund, Solveig A. Krapf og medarbeidere for
«SENP2 is vital for optimal insulin signaling and insulinstimulated glycogen synthesis
in human skeletal muscle cells» publisert i Current Research in Pharmacology and
Drug Discovery, 25. september 2021
3. Seksjonen har ikke noe separat budsjett eller regnskap. Det vises til gjennomgang av
økonomien på generalforsamlingen i NSFT.
4. Valg: Valgkomiteen ved Lise Román Moltzau presenterte forslag til kandidater til nytt styre i
farmakologiseksjonen.
a. Nytt styre i farmakologiseksjonen
Marit Inngjerdingen stiller til gjenvalg og velges inn for en toårs periode.
Øvrige styremedlemmer samt valgkomiteen var ikke på valg.
5. Orienterings- og diskusjonssaker
a. Møter 2022
- Vårmøte arrangeres sammen med toksikologiseksjonen som erstatning for
Vintermøtet 2022 som også måtte avlyses pga. pandemisituasjonen. Her
blir det utdeling av publikasjonsprisene 2021, Poulsson-vinneren fra 2020
holder sitt innlegg samt mottar selve prisen, samt øvrige fellessesjoner og
seksjonsspesifikke sesjoner
- Høstmøte arrangeres i forbindelse med utdeling av Poulsson-prisen 2022
som i år skal deles ut til en person innen basal farmakologi. Nominasjoner
kan sendes inn til nsft@nsft.net
b. Innspill til temaer på vintermøte 2022
- Late COVID-19
- Farmakometri/AI
- Antivirale legemidler
- Legemidler som virker i lungene (obstruktive lungesykdommer, kronisk
hoste, samt farmakologi i lungesirkulasjonen [pulmonal hypertensjon])

-

Legemiddelregisteret
Fedme inkl. bruk av GLP-1-analogene
Migrene

-

Kontaktpersoner for NSFT utenfor Oslo (Trondheim, Tromsø og Bergen) må
velges på nytt om vi skal fortsette å ha dette. Styret vil ta dette opp i et
senere styremøte og kontakte de aktuelle miljøene
Medlemsrekruttering – alle oppfordres til å rekruttere nye medlemmer
Har du betalt medlemskontingent? Alle oppfordres til å gjøre dette

6. Eventuelt

-

