REFERAT FRA ÅRSMØTE I NFST SEKSJON FOR
FARMAKOLOGI LØRDAG 30.01.16 kl 09:00-09:30
TILSTEDE
FORFALL
REFERENT

Nr.
1
2
3
4

Fra styret i seksjon for farmakologi:
Kjetil Wessel Andresen, Sigrid Narum og Ida Robertsen
Maria Ulvestad og Gunhild Heide
Ida Robertsen

BESKRIVELSE
Konstituering av årsmøte
 Møteinnkaliing og dagsorden blir godkjent
 Kjetil valgt som ordstyrer og Ida som referent
Årsberetning for seksjon for farmakologi
 Kjetil går gjennom årsberetningen
 Ingen innspill. Årsberetningen godkjennes.
Godkjenning av budsjett for seksjon for farmakologi
 Gjennomgang og godkjenning av budsjett blir gjort i fellesskap på
generalforsamlingen til NSFT
Valg av nytt styre og valgkomité
a) Nytt styre i seksjon for farmakologi
 Kjetil Wessel Andressen, Maria Ulvestad og Gunhild Heide går ut av
styret.
 3 nye styremedlemmer blir valgt inn i nytt styre:
 Lise Roman Moltzau (Post.doc, Farmakologisk institutt, UiO)
 Kristin Nordal (Klinisk farmakolog, Oslo universitetssykehus)
 Britt Solvor Lyse Riska (PhD student, UiO)
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Sigrid Narum og Ida Robertsen fortsetter i styret.

b) Ny valgkomité
 Finn Olav Levy og Marte Handal går ut av valgkomiteen
 Kjetil Wessel Andressen, Maria Ulvestad og Gunhild Heide valgt som
ny valgkomité
Orienterings- og diskusjonssaker
a) Ny registreringsordning for Europeisk sertifisert farmakolog (EuCP)
 Sara Bremer orienterer på generalforsamling til NSFT
b) Vår- og høstmøte 2016. Diskusjon av aktuelle temaer
 NSFT skal i samarbeid med NFS arrangere vårmøte om
antibiotikaresistens. Ida er representant for NSFT.
 Aktuelt tema for høstmøte: Nye legemidler innenfor
diabetes/lipidsenkning (SGLT2 hemmere/PCSK9 hemmere). Fører
disse legemidlene til nye terapianbefalinger?
 Andre aktuelle temaer:
 Når skal legemiddelbehandling stoppes? Enighet om aktuell
problemstilling. Innspill om å inkl en geriater (Torgeir Brun Wyller)
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c) Innspill vedrørende neste vintermøte
 Ingen innspill
Eventuelt
 EPHAR aktiviteter
 Mulighet for å søke om midler til å sponse møter
 Søknadsfrist: 12 februar
 EPHAR lectures national society meeting
 EPHAR national society meeting (2000 euro)
 Undersøke muligheten for å arrangere et slikt møte i forbindelse med
utdeling av Poulsson medaljen.

