
     Referat Årsmøte 14. Nov 2019 

14.11.2019 
 

 

Dato 14.11.19 kl 17:00 -18.30 

Tilstede: På vegne av styret, Espen Burum-Auensen. Enkel bevertning under møtet.   
 
 
Sakslisten: 

1. Velkommen (Espen B-A, Biogen) 
2. Gjennomgang av agenda 
3. Norsk Forening for leger i legemiddelindustrien - hvilken rolle kan vår forening ha i forhold til 

aktualiserte tema.  
4. Norsk Forening for Leger i Legemiddelindustrien som kollegium – forventinger og planer 2020: 
5. etc 

 
 

 
1. Velkommen (Espen B-A, Biogen) 

a.  OK 
 

2. Gjennomgang av agenda:  
a. OK 

 
3. Norsk Forening for leger i legemiddelindustrien - hvilken rolle kan vår forening ha i forhold til 

aktualiserte tema: 
 

a. Ny stortingsmelding: Kliniske studier og næringsperspektiver i offentlige sykehus – 
Steinar Thoresen, Merck  

b. «Likeverdige legemidler» - hva innebærer begrepet og hvilken betydning har dette for 
bransjen og for den enkelte behandlende lege? – Erik Hjelvin, Pfizer 

c. Legers involvering i diverse utvalg og arbeidsgrupper  (f.eks LMI) – hvordan utøves dette 
arbeidet, og hvordan kan dette arbeidet optimaliseres? - Espen B-A og alle 

i. Diskusjon i gruppen om dette tema, verdien av å delta i grupper og utvalg er stor.  
d. Norsk Forening for leger i legemiddelindustrien og Legeforeningen: Foreningens  kontakt 

og aktiviteter mot legeforeningen. Hvilken kompetanse besitter leger som jobber i 
legemiddelindustrien som kan være nyttig for kolleger i legeforeningen? Diskusjon (alle) 

i. Diskusjon om legers rolle i industrien, og hvordan foreningen kan spille en rolle 
for å bedre samarbeid mellom industri, akademia etc.  

 
4. Norsk Forening for Leger i Legemiddelindustrien som kollegium – forventinger og planer 2020: 

 
- Utvalgte tema/debatter der foreningen bør være synlig? Likeverdige legemidler 

diskutert som en viktig sak – både fra legens, industriens og pasientens perspektiv.  
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- Dialog med Legeforeningen: Stort behov for å bedre dialog og innsikt i hva leger 
industrien faktisk gjør, hva kan foreningen gjøre for å løfte kunnskapsnivået om 
legemiddelindustrien og forutsetningen for bedre samarbeid 

- Platform for dialog/deling av informasjon i foreningen 
- Etc 

o I første omgang prioritere bedre informasjon om foreningens aktiviteter, 
Linked-in diskutert som en passende plattform. Videre jobbe med 
foreningens hjemmeside på legeforeningens hjemmeside. Finne kanaler til å 
informere nye kolleger i industrien om foreningen.  

 
 

Foreningen tar sikte på å ha møter 2 ggr per år – neste møte planlegges mai/juni 2020.  
Årsmøte gjorde ingen nye vedtak knyttet til årlig kontingent som videreføres uendret (200 kr).  
 
Møtet ble hevet ca kl 1900.  

 

For styret 

(e-sign) 

Espen Burum-Auensen 

 

 

 

 


